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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo produzir conhecimento no que tange o estudo 

do conceito de Urbanismo Agroecológico como uma contribuição subversiva aos processos em 

curso no urbano. A lógica do urbanismo neoliberal está fortemente presente na maneira como 

as cidades são regidas, o que provoca um crescimento e desenvolvimento desigual, evidencia e 

intensifica a polarização das classes sociais e causa danos inumeráveis ao meio ambiente, 

refletindo nos espaços as injustiças do sistema. Entende-se assim a necessidade de buscar um 

caminho para uma transição e construção de um novo paradigma, e a proposta do trabalho é 

mostrar como a integração entre a agroecologia e o urbano é potente nesse sentido. A 

Agroecologia é um conceito transdisciplinar e une conhecimentos científicos, saberes locais e 

populares no manejo ecológico da terra para uma agricultura sustentável, protegendo os 

recursos naturais. A partir de um olhar sistêmico, ela integra as dimensões econômica, social, 

ambiental, cultural, política e ética. Para a parte prática da pesquisa, foi veiculado um 

questionário online para os membros de Grupos e Núcleos de Estudos em Agroecologia de 

Minas Gerais, com perguntas que buscaram investigar elementos da vivência das pessoas que 

já conhecem a agroecologia, o impacto da conjuntura causada pela pandemia da COVID-19 

nessa vivência, bem como relatos de experiências e suas percepções acerca da relação entre 

agroecologia e o urbano. Com uma participação de 34 pessoas de 12 Grupos/Núcleos diferentes, 

a pesquisa apresentou resultados satisfatórios, diversos e que proporcionaram múltiplas 

análises. As respostas obtidas demonstraram as transformações na vivência daqueles que 

conhecem a Agroecologia, a partir de um olhar mais atento ao alimento, sua produção e às 

pessoas envolvidas no processo, preocupação com a saúde humana e ambiental, um 

entendimento de outra economia possível, a necessidade da quebra das dicotomias entre campo 

e cidade, sociedade e natureza, bem como um imaginário repleto de possibilidades para 

implementação de um Urbanismo Agroecológico. Assim, pensar em uma vertente do 

urbanismo que seja guiada pelos princípios da Agroecologia é potencializar a Agricultura 

Urbana em todas as suas pautas, levando-as para o universo acadêmico e profissional, em uma 

abordagem interdisciplinar. 

 

Palavras-Chave: agroecologia urbana; direito à cidade; gestão urbana; interdisciplinaridade; 

sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The main objective of the present work is to produce knowledge regarding the study of the 

concept of Agroecological Urbanism as a subversive contribution to the ongoing urban 

processes. The logic of neoliberal urbanism is strongly present in the way cities are governed, 

which causes unequal growth and development, highlights and intensifies the polarization of 

social classes and causes innumerable damages to the environment, reflecting in the spaces the 

injustices of the system. It is thus understood the need to seek a path for a transition and the 

construction of a new paradigm, and the proposal of this work is to show how the integration 

between agroecology and the urban is powerful in this sense. Agroecology is a transdisciplinary 

concept and unites scientific knowledge, local and popular knowledge in the ecological 

management of the land for a sustainable agriculture, protecting natural resources. From a 

systemic point of view, it integrates the economic, social, environmental, cultural, political, and 

ethical dimensions. For the practical part of the research, an online questionnaire was sent to 

the members of Study Groups and Cores of Agroecology in Minas Gerais, with questions that 

sought to investigate elements of the experience of people who already know agroecology, the 

impact of the situation caused by the COVID-19 pandemic on this experience, as well as reports 

of experiences and their perceptions about the relationship between agroecology and the urban. 

With the participation of 34 people from 12 different Groups/Cores, the research presented 

satisfactory and diverse results that provided multiple analyses. The answers obtained showed 

the transformations in the experience of those who know Agroecology, from a more attentive 

look at food, its production and the people involved in the process, concern for human and 

environmental health, an understanding of another possible economy, the need to break the 

dichotomies between countryside and city, society and nature, as well as an imaginary full of 

possibilities for the implementation of an Agroecological Urbanism. Thus, to think of a branch 

of urbanism guided by the principles of Agroecology is to enhance Urban Agriculture in all its 

agendas, bringing them to the academic and professional universe, in an interdisciplinary 

approach. 

 

Key-Words: urban agroecology; right to the city; urban management; interdisciplinarity; 

sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a lógica do urbanismo neoliberal está fortemente presente na maneira como 

as cidades são regidas, o que provoca um crescimento e desenvolvimento desigual, evidencia e 

intensifica a polarização das classes sociais e causa danos inumeráveis ao meio ambiente, 

refletindo nos espaços as injustiças do sistema. A terra enquanto mercadoria orientou e ainda 

orienta a forma como o espaço urbano é ocupado, em um processo que prioriza o valor de troca 

sobre o valor de uso -  segundo os conceitos de Karl Marx, consolidados na aplicação para o 

espaço por Henri Lefebvre (2001). Assim, uma série de fatores contribuem na afirmação do 

ideal de cidade no imaginário social, permeado pela modernidade e praticidade que o sistema 

insiste em preconizar. Para as pretensões dessa pesquisa, interessa o estudo do Urbanismo 

Agroecológico como uma contribuição subversiva para a gestão e desenvolvimento das cidades 

no caminho para uma transição e construção de um novo paradigma.  

A Agroecologia é um conceito transdisciplinar e, segundo Altieri (2012), une 

conhecimentos científicos, saberes locais e populares no manejo ecológico da terra para uma 

agricultura sustentável, protegendo os recursos naturais. Dessa forma, gera trabalho e renda 

com base na Economia Popular Solidária e promove a Soberania e Segurança Alimentar e 

Nutricional. Compreendendo que a Agroecologia não se constitui somente de um conjunto de 

práticas, mas sim, de importantes princípios que guiam essas práticas no território, e a partir 

das experiências bem-sucedidas do movimento de agricultura urbana e periurbana, é possível 

perceber a potencialidade que a Agroecologia carrega na transformação do espaço urbano. Essa 

potencialidade dos princípios agroecológicos, quando aplicados à urbanidade, pode ser refletida 

em novas dinâmicas territoriais, políticas públicas e na mudança de paradigma que orienta a 

sociedade, uma vez que coloca em questão a dualidade imposta entre sociedade e natureza. 

Entender e contribuir no estudo, portanto, do que é o Urbanismo Agroecológico, compreende 

esse processo de transpor barreiras que a agroecologia – por vezes – pode ainda encontrar nas 

cidades. 

O objeto de estudo da pesquisa é matéria de observação tanto da ciência quanto do 

cotidiano popular, uma vez que a cidade e a agroecologia são apreendidas nesses dois campos. 

O que os diferencia é a forma, o método e os instrumentos desse “conhecer”. Essa diversidade 

da fonte dos conhecimentos e da maneira como eles dialogam configuram, justamente, a 

pluralidade que pode-se obter nessa jornada baseada no pensamento transdisciplinar.  

A investigação de uma contribuição baseada na agroecologia, pela sua essência, 

compreende não só as correlações conceituais entre ela e o campo do urbanismo, mas também 
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a esfera da experiência. Para refletir uma forma de transição e estabelecimento de um novo 

paradigma de cidade a partir da agroecologia, faz-se um caminho necessário buscar 

compreender elementos e percepções que tangenciam a vivência das pessoas que já a conhecem 

em algum nível, caminho também incentivado pela Linha 2 de pesquisa a qual esse trabalho 

pertence – Processo de Difusão: Popularização, Educação e Aplicabilidade.  

Dentro do movimento agroecológico existem diversos grupos e formas pelas quais as 

pessoas se reúnem, e uma delas são os Núcleos de Estudos em Agroecologia (NEAs), existentes 

em instituições científico-acadêmicas. Os NEAs são espaços de construção de conhecimento 

agroecológico a partir de ações de Ensino, Pesquisa e de Extensão, que mobilizam interações 

entre agricultura de base ecológica e a sociobiodiversidade nos territórios.  A partir dessa 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, os NEAs buscam garantir espaços de 

diálogos de saberes e processos educativos, em uma interação permanente com a sociedade, 

possibilitando variadas oportunidades de geração de conhecimento.  

Assim, o objetivo da pesquisa é produzir conhecimento no que tange o estudo do conceito 

de Urbanismo Agroecológico como uma contribuição subversiva aos processos em curso no 

urbano, em busca de um novo paradigma de cidade, partindo da hipótese de que se a 

Agroecologia é subversiva ao atual modelo de produção alimentar e relação econômica, então 

aplicada no planejamento e prática urbana ela também pode gerar uma transformação dos 

processos da cidade, estabelecendo outras relações com o espaço e com os seres.    

Dessa forma, a pesquisa busca investigar elementos da vivência das pessoas que já 

conhecem a agroecologia, o impacto da conjuntura atual causada pela pandemia da Covid-19 

nessa vivência, bem como relatos de experiências e suas percepções acerca da relação entre 

agroecologia e o urbano. Para isso, foi aplicado um questionário online para os participantes de 

Grupos e Núcleos de Estudos em Agroecologia do estado de Minas Gerais.  

A escolha de realizar a pesquisa de forma online se deu devido ao momento histórico o 

qual o mundo vivencia com a pandemia da COVID-19. A doença causada por um novo tipo de 

coranavírus, surgido em dezembro de 2019 e identificado em janeiro de 2020, transformou as 

dinâmicas de vida ao redor de todo mundo (OPAS, 2020). Devido a alta transmissibilidade da 

doença, medidas de prevenção foram adotadas, tais como o distanciamento social, uso de 

máscaras e álcool gel, o trabalho em modalidade home office e o ensino remoto. Assim, para 

que a pesquisa pudesse acontecer mediante a esse cenário de maneira segura, optou-se pelo 

questionário online. 

Em relação à estrutura da dissertação, ela está dividida em seis capítulos, sendo os três 

primeiros referentes à uma revisão bibliográfica, compreendendo história, conceitos, dados e a 
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articulação entre tudo isso. Já os três últimos tratam da parte prática da pesquisa. O primeiro 

capítulo, traz um breve histórico dos processos de urbanização, passando do contexto macro da 

urbanização ocidental ao contexto regional, com a formação das cidades brasileiras. Nesse 

sentido, buscou-se dar destaque a eventos que relacionam o uso da terra e as relações sociais, 

econômicas e de poder que influenciaram na constituição dos espaços urbanos.  

O segundo capítulo trata sobre os quintais enquanto espaços subversivos na constituição 

material e simbólica das cidades, dentro do contexto brasileiro. Ele traz a cronologia dos 

quintais ao longo da história, mostrando como seu significado e representação no ideário social 

foi mudando a partir das transformações ocorridas nas cidades e no sistema, abordando também 

o impacto disso hoje na formação do campo de Arquitetura e Urbanismo. 

O terceiro capítulo discorre sobre a relação entre alimentação, saúde e cidade, trazendo a 

questão da alimentação adequada enquanto um direito, as bases conceituais e epistemológicas 

da Agroecologia, o contexto da pandemia da Covid-19 e seus impactos na saúde, finalizando 

com a elaboração sobre o Urbanismo Agroecológicos e suas possíveis contribuições. 

O quarto capítulo traz toda a metodologia da pesquisa, e o capítulo seguinte os resultados 

a análises feitas a partir deles. Esse capítulo foi dividido a partir das seções do questionário, 

trazendo a mesma linearidade com a qual os participantes tiveram contato e estabelecendo as 

devidas conexões. 

Por fim, o sexto capítulo é o último e registra a confecção do livro-reportagem, que é um 

outro material que compõe o presente trabalho, trazendo de maneira completa todas as respostas 

obtidas na pesquisa e alguns destaques. Seguido desse capítulo, tem-se as Considerações Finais. 
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1 BREVE HISTÓRICO DOS PROCESSOS DE URBANIZAÇÃO 

 

Quando se fala sobre hortas e quintais, não raro surgem respostas que carregam certa 

nostalgia caracterizada por algo que já se teve e não se tem mais. Isso instiga a busca por 

entender porque para algumas pessoas os quintais de cultivo no espaço urbano ficaram na 

memória e não são comuns na prática diária. Ao analisar o espaço urbano atual o que se vê, 

frequentemente, são quintais cimentados, com pouca ou nenhuma vegetação. Por vezes alguma 

vegetação ornamental, um “toque de verde” para a casa. Ou então, apesar de haver a vontade, 

não há a possibilidade pela falta de espaço gerada pelos grandes adensamentos. As praças quase 

sempre em um modelo repetitivo, onde se encontram dispostos alguns bancos, canteiros 

gramados, uma ou poucas árvores, aparelhos de ginástica e playgrounds daqueles que se acham 

iguais em qualquer cidade do país. Mas ao pensar nessa relação do urbano com o espaço de 

cultivo, não é por acaso que atividades relacionadas à agricultura foram se tornando mais raras, 

afinal a possibilidade de controle e localização do sistema alimentar não tem sido considerada 

ao longo da história da urbanização.  

Assim, para a compreensão da cidade contemporânea e da relação com os espaços de 

cultivos na atual conjuntura, é necessário primeiro recorrer a um resgate histórico dos processos 

de urbanização. Entender a formação das cidades e como essas questões se estabeleceram ao 

longo do tempo, gera clareza acerca da morfologia e das relações urbanas e de quais podem ser 

os possíveis caminhos para transformá-las. O primeiro subcapítulo trata, de maneira 

simplificada, do processo de formação das cidades e da urbanização ocidental, em uma 

contextualização da escala macro. No subcapítulo seguinte é discorrido sobre a constituição das 

cidades brasileiras, trazendo a perspectiva de pontos que são específicos do país, e portanto, 

importantes de serem considerados. 

 

1.1 O processo de formação das cidades e da urbanização ocidental 

O primeiro fator que deu início ao processo de surgimento das cidades foi quando, no 

período paleolítico, o homem estabeleceu relação com o lugar por meio da caverna. Mesmo que 

seja um período marcado pelo nomadismo, a ocupação das cavernas na busca de segurança e 

para a realização de práticas importantes, como os rituais e as artes, configuraram um passo 

importante para a futura fixação no espaço. No período seguinte, o mesolítico, a chamada 

Revolução Agrícola possibilitou o acesso aos alimentos por meio da reprodução vegetal e 

domesticação dos animais, e configurou a primeira condição necessária para o surgimento da 

cidade. Ela foi um processo lento e desigual ao redor do globo, e resultou na sistematização de 
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práticas que permitiram, portanto, a fixação no espaço. Chega-se assim ao período neolítico, 

marcado pela formação das aldeias, que, apesar de possuir muitas características da cidade, sua 

forma de organização simples e a quase ausência de divisão do trabalho não lhe configuravam, 

ainda, o aspecto de cidade (SPOSITO, 1998).  

Com o aprimoramento da atividade agrícola, produzia-se mais do que era preciso para a 

subsistência, o que gera o excedente alimentar. Esse excedente possibilitou que algumas 

pessoas se dedicassem a outras atividades que não as primárias. Dessa forma, a produção do 

excedente alimentar foi um fator que possibilitou a divisão social do trabalho que, por 

conseguinte, possibilitou o surgimento de instituições sociais e das relações de dominação, que 

de acordo com Singer (1995), são as condições necessárias para a constituição da cidade. 

Assim, segundo o autor, o campo deve ser compreendido como o lugar onde se desencadeia a 

atividade primária, enquanto a cidade é a sede do poder, da classe dominante, e tem sua origem 

relacionada à apropriação do excedente alimentar produzido no campo e a realização de 

atividades que não estão ligadas com a produção. Dessa forma, a existência das instituições e 

relações sociais determinantes nessa divisão espacial, acaba por resultar em uma participação 

diferenciada dos sujeitos, configurando a sociedade de classes.  

Os primeiros processos até aqui apresentados são de extrema importância para a 

compreensão do porquê a atividade primária não é considerada no espaço urbano, uma vez que 

isso vem de um pensamento e uma organização social que é milenar, e foi sendo reforçada ao 

longo da história da urbanização. Existem fatores que vão conferindo complexidade à essa 

relação, mas sem dúvida, a divisão entre campo e cidade ainda configura um binarismo 

fortemente presente no paradigma da sociedade atual.   

Geograficamente, as primeiras cidades – localizadas na Mesopotâmia – surgiram ao redor 

dos rios, que possibilitavam boas condições para a agricultura, e a partir deles eram construídos 

canais para a distribuição de água e para possibilitar o transporte de produtos e materiais primas. 

Uma característica é que desde esse período, como ressalta Sposito (1998, p.20), a “ área da 

cidade já era dividida em propriedades individuais, em contraposição ao campo, onde as terras 

eram administradas em comum”. Ou seja, além da ausência da atividade primária, a cidade 

desde sua gênese é marcada pela propriedade privada e não pela gestão coletiva dos espaços. 

Durante a época dos impérios antigos o crescimento das cidades ganhou destaque, até a 

queda do Império Romano a partir do século V, que representou uma significativa diminuição 

no processo de expansão urbana. Tal diminuição se acentuou no século VII com as invasões e 

bloqueios, interrompendo as trocas e o comércio e dando início ao modo de produção feudal 

que se baseava na atividade agrícola intrafeudo. A cidade, portanto, perde sua função política e 
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econômica, e poucas são as aglomerações que sobrevivem nesse período, sendo elas, segundo 

Pirenne (apud SPOSITO, 1998, p.28), as cidades episcopais e os burgos. 

Com a retomada do comércio, o trânsito de mercadores e a necessidade de um local para 

proteção foram acarretando no aumento dos burgos. Junto ao comércio, a reconstrução de 

antigos centros urbanos e o surgimento de cidades em lugares não antes ocupados também 

marcaram a retomada do processo de urbanização. Discorrendo sobre o renascimento urbano, 

Sposito (1998, p.32) ressalta que o comércio, ao se desenvolver “foi criando as condições para 

a estruturação do modo de produção capitalista e, simultaneamente, a destruição dos pilares da 

economia feudal (...)”. 

Nesse processo de desestruturação do modo de produção feudal, a cidade assumiu um 

caráter importante, uma vez que reunia os comerciantes, os artesãos e consequentemente a 

riqueza acumulada por eles. A partir do século XIV, o surgimento dos arrendatários capitalistas 

aponta para a transformação da terra em mercadoria, o que é um marco muito significativo para 

a forma com a qual se lida com a terra até hoje dentro do sistema capitalista (SPOSITO, 1998). 

A burguesia, a partir da atividade comercial, não buscava a satisfação somente das 

necessidades, mas a busca pelo lucro e pela acumulação de capital, no processo de substituição 

do valor de uso pelo valor de troca. Nesse processo de transformação econômica e social, é 

importante ressaltar também a transformação ideológica. Os ideais pregados pelo feudalismo 

vão sendo substituídos por ideais que marcaram a Idade Moderna. Há portanto, no rompimento 

de um período e na consolidação de um outro, uma transição paradigmática. 

 Nesse contexto, com o desenvolvimento da manufatura houve o aprofundamento da 

divisão do trabalho, e a atividade industrial caminha em direção a um predomínio enquanto 

atividade econômica. Como elucida Sposito (1998), a divisão do trabalho entre campo e cidade 

passa a se reforçar cada vez mais com o crescimento urbano. O aumento da população gerou 

uma necessidade de aumento da atividade agrícola, que foi possível pelo desenvolvimento das 

formas de manejo e da expansão da fronteira agrícola. A partir da divisão da produção em fases, 

ela passa a acontecer na fábrica, onde se concentram instrumentos que agilizam o processo. O 

fim das terras comuns no campo e o aumento das taxas de arrendamento contribuem para a 

consolidação do modo de produção fabril, uma vez que aumenta a mão de obra disponível na 

cidade. Assim, na segunda metade do século XVIII, se dá a Revolução Industrial, consequência 

de todos esses acontecimentos e possibilitada também pelos investimentos no desenvolvimento 

técnico e científico (SPOSITO, 1998). 

Com a Revolução Industrial, a urbanização se estabeleceu em ritmos acelerados, porém 

de formas diferentes ao longo dos territórios. Essa urbanização não diz respeito somente ao 
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aumento do número de pessoas vivendo na cidade, mas também nas mudanças estruturais do 

papel da cidade e da forma como isso é refletido espacialmente. Houve a consolidação das redes 

urbanas, constituídas de forma hierarquizada, haja visto que os grandes aglomerados urbanos 

subordinavam as cidades de médio e pequeno porte. O aumento do volume da produção 

industrial proporcionou também o surgimento de uma sociedade de consumo em massa, que se 

dando de formas cada vez mais homogêneas, foram diminuindo progressivamente as diferenças 

culturais expressas pelos territórios. O resultado dessa homogeneização acabou se desdobrando 

na paisagem urbana (SPOSITO, 1998). 

A partir desse momento, a malha urbana passou a sofrer várias alterações. O que antes 

era considerado todo o núcleo urbano passou a ser entendido como centro, e a ocupação do seu 

entorno como uma nova área urbana passou a ser considerada periferia. Sposito (1998, p.56) 

ilustra o processo ocorrido no centro: 

Cem anos após a Revolução Industrial, o chamado centro guardava a sua 

estrutura original, com seus monumentos, suas ruas estreitas, algumas casas 

pequenas e compactas, jardins e pátios anexos às residências dos mais ricos. 

Estes foram abandonando, aos poucos, o centro, onde se amontoavam 

trabalhadores pobres e recém-migrados do campo. Nos pátios e jardins eram 

feitas novas construções – casas, indústrias, barracões – tornando a densidade 

elevadíssima. 

O espaço do centro era, portanto, extremamente disputado. A necessidade de habitação 

para o contingente populacional em constante crescimento anulou a presença de espaços livres, 

como os jardins e os pátios internos. A consolidação dessa malha urbana caótica se deu, em 

partes, pela falta de planejamento e fiscalização do Estado. Benévolo (2007) dá o nome de 

cidade liberal a essa cidade em que, abandonada pelo poder público, passou a ser dominada 

pelos investimentos imobiliários. A produção do espaço reforçava a separação da sociedade em 

classes, refletindo nada mais que a essência da produção capitalista em desenvolvimento.  

Entretanto, o caos provocado pelo referencial ideológico liberalista passou a gerar 

incômodo para todas as classes, haja visto as crises sanitárias e de abastecimento. Assim, com 

a ascensão de novos governos em vários países, o poder público passou a tomar 

responsabilidade sobre o planejamento e gestão das cidades. A cidade pós-liberal reflete uma 

clara sobreposição sobre a anterior, a partir da derrubada e reconstrução de novas edificações, 

com outros padrões arquitetônicos, bem como a criação dos bairros operários – adensados e 

homogêneos – e os bairros de luxo, afastados e com fartas áreas.  
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A ampliação das forças produtivas dos países centrais foram reforçando o domínio 

econômico sobre os demais países. Assim, as trocas entre países passaram a ser, 

majoritariamente, de produtos industrializados por produtos primários – de maior e menor 

valor, respectivamente. A internacionalização do capital se desdobrou por meio da 

multinacionalização de empresas, articulando a relação entre os lugares da produção e do 

consumo. O modo de produção capitalista, no entanto, não se refletiu somente na cidade, mas 

também no campo, com uma forte articulação entre eles. Isso contribuiu para uma progressiva 

redução da subsistência rural, tornando os moradores do campo dependentes de consumir da 

cidade, já que muitos produtos agrícolas passavam por um processo de transformação industrial 

no espaço urbano, o que reforça a relação e a dependência entre esses espaços (SPOSITO, 

1998). 

É sabido que a urbanização se deu, histórica e espacialmente, de maneiras diferentes ao 

longo dos territórios, e que muito depende do tipo de condição o país adquiriu pela 

industrialização: dominante ou subordinado. O processo dos países dependentes não é 

explicado pelo processo de industrialização, em grande parte, mas se faz necessário a 

compreensão da origem dessas relações para entender o contexto de formação urbana em cada 

lugar. 

 

1.2 A constituição das cidades brasileiras  

No Brasil, a origem e formação das primeiras cidades é descrita por Pierre Deffontaines 

(1944), que demonstra as dificuldades do processo, visto que a colonização portuguesa foi 

estruturada sobre a grande propriedade fundiária, configurando um caráter de dispersão e 

isolamento no território. Sítios, fazendas, locais de exploração e os loteamentos para 

colonização europeia eram todos distantes entre si, visto que a intenção de Portugal ao colonizar 

o Brasil não foi de criar uma colônia de povoamento, mas sim, utilizar do território para 

fortalecer o processo de desenvolvimento capitalista, visto no tópico anterior. Destarte, alguns 

acontecimentos acabaram sendo embrionários no surgimento de agrupamentos, que se tornaram 

vilas e posteriormente cidades, sendo um dos primeiros a ação missionária da Igreja Católica 

com a formação das chamadas Reduções. As aglomerações militares deram origem a algumas 

poucas cidades, principalmente no Sul e no litoral (DEFFONTAINES, 1944). 

A descoberta de pedras e metais preciosos no século XVIII foi outro importante 

motivador na formação de cidades no interior brasileiro, principalmente nos estados de Minas 

Gerais, Goiás e Mato Grosso. No início, a atividade mineradora tinha caráter nômade e 
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individual, porém, a partir da exploração das montanhas, foi necessário fixar a população. Os 

produtos da mineração juntamente com demais insumos de plantações geravam um fluxo de 

mercadorias, transportadas pelos tropeiros, que necessitavam de paradas. Esses pousos na beira 

das estradas foram também embrionários no surgimento de aglomerações, bem como os pousos 

nas estradas de boiadas. Em muitos lugares, o transporte se dava pelos rios, e em alguns somente 

por eles, como no caso da Amazônia. Dessa forma, o surgimento de portos ao longo dos rios 

para a parada dos viajantes ocasionou na formação de aglomerações, muitas das quais se 

tornaram cidades (DEFFONTAINES, 1944). O processo colonizador no Brasil, portanto, tinha 

foco na exploração dos recursos naturais e humanos, sem a intenção necessariamente de 

planejar a forma como os agrupamentos aqui se formavam. 

Entre as últimas décadas do século XIX e a primeira metade do século XX, a ferrovia 

constituiu-se a grande força criadora e dinamizadora de numerosas cidades em grande parte do 

território brasileiro, principalmente nas pontas de linha, chamadas bocas de sertão 

(DEFFONTAINES, 1944). 

Esse processo de geração de cidades brasileiras descrito até aqui compreendeu da 

fundação dos primeiros arraiais após a chegada dos colonizadores europeus até por volta das 

décadas de 1930 – 1950. A partir dessa época fatores como a economia cafeeira, a fluidez 

territorial proporcionada pelas vias férreas e a melhoria nos portos permitiram a elite paulistana 

o acúmulo de capital necessário para o desenvolvimento da atividade industrial urbana, 

tornando São Paulo centro polarizador financeiro, demográfico e tecnológico (SANTOS, 2005). 

A lógica do desenvolvimento industrial prepondera no país a partir de 1940, e por mais 

que tenha influenciado de maneiras diferentes no extenso território nacional, ela está ligada 

diretamente ao fenômeno de metropolização, devido às características de seletividade e à 

concentração em um baixo número de cidades. De acordo com Santos (2005, p.60), os anos 60 

configuram o marco da inversão populacional rural-urbana do país e assim “assistimos, no 

Brasil, a um fenômeno paralelo de metropolização e de desmetropolização, pois, ao mesmo 

tempo, crescem cidades grandes e cidades médias, ostentando, ambas as categorias, incremento 

demográfico parecido”. 

Kohlsdorf (1996) explica que foi a partir da Revolução Industrial, como a maioria dos 

estudiosos considera, que se deu a origem do pensamento urbanístico, ou seja, de uma 

abordagem crítica e reflexiva em relação à cidade, planejando ações por meio de projetos. 

Desde então, surgiram vertentes distintas do pensamento urbanístico, cada qual exprimindo sua 

visão frente à questão da cidade, seja nas discussões teóricas ou nos planos e projetos. 

Inicialmente, pode-se citar o progressismo e o culturalismo como pensamentos opostos que 
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surgiram. O primeiro entendia a industrialização como algo socialmente positivo e caracteriza 

a cidade a partir das noções de eficácia, produtividade e ordem, sendo o lugar da produção e da 

reprodução da força de trabalho. Já o culturalismo via a industrialização de maneira pessimista, 

acreditando que ela desintegrou a unidade orgânica que as cidades tiveram durante sua história, 

e por isso busca realizar na cidade uma retomada aos antigos espaços e configurações 

(KOHLSDORF, 1996).  

Tempos depois, um exemplo claro de intencionalidade do pensamento urbanístico pode 

ser visto no modernismo. O manifesto modernista não incluiu a agricultura e nem a produção 

de alimentos ao classificar as diversas funções espaciais urbanas no planejamento das cidades. 

Por mais que o urbanismo modernista já tenha sido criticado no pós-modernismo, visto que a 

segregação espacial das funções urbanas geraram inúmeras consequências negativas, ele 

influenciou no planejamento e zoneamento de diversas cidades.  

Ao buscar um entendimento da realidade urbana brasileira no presente, fazendo um salto 

temporal, é notável que impera a noção do urbanismo neoliberalista. A convergência do 

neoliberalismo no processo de globalização no Brasil da década de 1990 trouxe importantes 

transformações para a urbanização no país. Apesar de grandes avanços em prol dos 

instrumentos necessários para as reformas sociais, com a consolidação do Estatuto da Cidade e 

seus desdobramentos, o cenário econômico favorável acarretou em uma crescente retomada no 

setor da construção civil, sendo que nas metrópoles foi ainda mais impulsionado pelas obras 

para sediar os megaeventos de 2014 e 2016 (SOUZA, 2018). 

Ou seja, em alinhamento com o sistema econômico, passa a vigorar – ainda mais – um 

olhar de mercado sobre a cidade, entendendo o espaço mais pelo seu valor de troca do que pelo 

seu valor de uso (LEFEBVRE, 2001). Na prática, isso significa uma crescente hegemonia da 

lógica de rentabilidade, financeirização e gestão privada de bens e serviços coletivos, que acaba 

por ampliar a segregação socioespacial, agravar as condições de densificação precarizada nas 

ocupações consolidadas, degradação ambiental e abandono de investimento nas áreas 

periféricas.  

Desde os primórdios a cidade cumpriu papel na absorção dos excedentes, o que foi se 

tornando cada vez mais crucial frente à acumulação do sistema capitalista. O pensamento 

desenvolvimentista desse sistema tem se tornado cada vez mais saturado, uma vez que os 

recursos naturais são findáveis e a exploração dos recursos humanos acentua cada vez mais as 

desigualdades, que são fortemente refletidas no espaço urbano. À vista disso, se faz necessário 

reformular a maneira como se planeja e se produz as cidades, levando em conta práticas e 

elementos que sejam subversivos aos processos em curso.  
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2 OS QUINTAIS ENQUANTO ESPAÇOS SUBVERSIVOS NA CONSTITUIÇÃO 

MATERIAL E SIMBÓLICA DAS CIDADES 

 

O capítulo anterior percorreu pelo processo de surgimento das cidades e do urbano de 

forma geral e no caso específico brasileiro. Fica claro que, no início da compreensão do que é 

cidade, a atividade primária – nesse caso, a agricultura – não era considerada parte do conjunto 

de atividades do espaço urbano, o que depois é também reforçado pelo movimento modernista. 

No Brasil, as formações do espaço urbano foram iniciadas com o processo colonizador, e 

posteriormente, influenciadas pela industrialização. Porém, existem alguns elementos que são 

inerentes na formação do urbano brasileiro, como é o caso do quintal. Ele é um elemento que 

quebra a dicotomia frequentemente relacionada ao urbano e ao rural, mas por vezes, é 

negligenciado no campo da Arquitetura e Urbanismo. Enquanto a história das cidades retrata a 

morfologia e as relações econômico sociais do processo – escala macro – a história dos quintais 

parte da unidade menor da cidade, a casa, e assim explora as relações no nível micro.  

O quintal, segundo definições do dicionário Aurélio, significa “pequena quinta” ou 

“pequeno terreno, muitas vezes com jardim ou com horta, atrás da casa”. Além disso, o 

dicionário Houaiss registra que no Brasil, também pode se referir a um “pátio cimentado da 

casa”. Os significados atribuídos ao verbete demonstram como o quintal é entendido de formas 

plurais e que acabou por absorver transformações e ressignificações de momentos históricos.  

Durante todos os períodos da história de formação dos aglomerados urbanos brasileiros, 

o quintal esteve presente, sendo um elemento morfológico peculiar o qual a existência, a 

utilização e a simbologia compõem características locais. Para dar início a compreensão desse 

fenômeno, parte-se do Brasil colonial, no qual Dourado (2004, p. 85) descreve que os quintais, 

ambientes imprescindíveis da época, eram extensões orgânicas da casa e “palco de boa parte 

das atividades cotidianas e despensa que garantiu a subsistência familiar, em uma época na 

qual, de modo geral, havia precárias redes de produção e comércio de alimentos”. O autor 

também afirma que os quintais materializaram os primeiros espaços verdes urbanos, antes da 

estruturação de parques públicos e praças, implantados no país bem depois. Ele surgiu, portanto, 

junto com a casa brasileira colonial, e se tornou um elemento básico residencial. Nesse período, 

sua localização quase sempre se deu no fundo do lote, consequência da forma como o terreno 

era ocupado na época. De acordo com Reis Filho (2000), a principal característica dessa 

ocupação era a construção da edificação na parte frontal do lote, sem recuo frontal ou lateral, 

resultando em um espaço livre posterior, configurando assim o quintal, como pode ser visto na 

Figura 1: 
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Figura 1 - Corte em perspectiva de uma casa colonial brasileira 

  

Fonte: Reis Filho (2000, p.29). 

A presença dos quintais tanto em casas quanto em sobrados, tinha como uma das funções 

prover o abastecimento de subsistência para as famílias, visto a escassez de muitos produtos 

básicos. As tendências monoculturais características do rural colonial – presentes até os dias 

atuais – contribuíram para uma crise de abastecimento nas cidades, como destaca Reis Filho 

(2000). Dessa forma, segundo o autor, os quintais tinham papel fundamental em prover parte 

da alimentação, por meio de pomares, hortas, criação de aves e porcos. Silva (2004) 

complementa ressaltando que o Brasil não foi uma colônia de povoamento, mas sim um 

território destinado a produção e extração para a exportação, baseada no latifúndio. Nesse 

contexto, como a produção não era voltada para o mercado interno, “os quintais constituíam 

um recurso de importância fundamental para o abastecimento urbano” (SILVA, 2004, p.66). 

Assim, é possível perceber que o quintal brasileiro se diferia dos fundos de lotes encontrados 

em outras cidades ocidentais – como os pátios internos – visto os usos e práticas a ele atribuídos, 

sendo elemento presente nas residências independente de classe social ou região geográfica. 

A enorme relevância dos quintais para a época pode ser confirmada nas mais diversas 

formas de registro, tais como as Cartas Régias, inventários de bens familiares, registro de 

viajantes e documentos de instituições locais da época, como os códigos de posturas e 

inventários das Câmaras Municipais. As Cartas Régias continham os princípios que deviam ser 

obedecidos na fundação de vilas, concessão de lotes e construção de casas, estando o quintal 

presente em várias delas. No caso dos documentos jurídicos, existia uma preocupação em 

descrever os pormenores de todos os elementos que compunham o quintal, uma vez que lhe 

atribuíam valor, sendo descritas as espécies cultivadas e em alguns casos, até a quantidade exata 

(REIS FILHO, 2000; DOURADO, 2004; TOURINHO e SILVA, 2016).  
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Até o século XIX, os quintais tinham várias instalações separadas da edificação principal, 

muitas relacionadas a produção doméstica, bem como relacionadas às questões sanitárias. De 

certa forma, eles escondiam do olhar público o funcionamento arcaico da cidade, que dependia 

da mão-de-obra escrava desde funções básicas até para abastecimento de água e evacuação de 

esgoto (SILVA, 2004). 

O desenvolvimento da economia capitalista em escala mundial, ao longo do século XIX, 

desdobrou-se na inserção do Brasil no contexto comercial. Isso implicou em transformações 

não só econômicas, como sociais e morfológicas. Silva (2004, p. 70) ilustra como foi o cenário 

inicial dessa mudança: 

(...) Em 1808, em seguida à chegada da família real e da corte portuguesa, os 

portos brasileiros abriram-se às mercadorias industrializadas, notadamente 

inglesas. As cidades mais conectadas à economia de exportação/importação 

cresceram e novos bairros começaram a ser ocupados. Em 1850, o antigo 

regime de concessão de terras foi substituído por um novo sistema que 

institucionalizou a propriedade privada do solo (a Lei de Terras do Decreto 

1.318, de 1854). A produção de novos bairros tornou-se fruto da ação de 

loteadores, uma operação mercantil onde a superfície a parcelar passava a ser 

vendida por metro quadrado, diferentemente do sistema anterior no qual o 

importante era, sobretudo, a metragem da testada de acesso à via pública.  

Nas cidades, mudanças na infraestrutura e nos serviços como as redes de abastecimento 

de água, captação de esgotos, iluminação e transportes coletivos e individuais passaram a 

configurar uma nova dinâmica no espaço urbano. Junto a esses elementos, surgiram outras 

tipologias arquitetônicas e novos padrões de uso e ocupação dos terrenos, o que por 

consequência acabou transformando os quintais, sobretudo nos bairros das classes mais altas, 

com a ampliação das edificações principais e uso como garagem, para citar alguns exemplos 

(TOURINHO e SILVA, 2016). 

As novas formas de implantação na casa e no terreno se caracterizaram pelo surgimento 

dos afastamentos laterais, e posteriormente, pelo afastamento frontal. Surgiu então o jardim 

frontal, com um caráter extremamente simbólico. Ele refletia somente o que os proprietários 

gostariam que fosse mostrado, ao contrário do quintal, que deveria continuar oculto na parte 

posterior, e a escolha das plantas para cada uma dessas áreas dizia muito sobre o paradigma que 

se construía na época. Silva (2004, p. 72) coloca essa questão em evidência ao dizer que “os 

quintais continuavam ocupados por pomares, hortas e, sobretudo espécies brasileiras, africanas 
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ou asiáticas, aclimatadas, no jardim frontal, eram absolutamente interditadas as plantas de 

origem não europeia”.  

Ainda que essas mudanças sejam extremamente significativas, é importante ressaltar que 

elas não aconteceram de forma homogênea por toda a sociedade. Se o desenvolvimento 

capitalista privilegiava alguns, e os permitiam abandonar o caráter de produção doméstica e se 

manterem a partir do consumo, as classes sociais mais baixas ainda dependiam de certa forma 

do quintal para o abastecimento. Tourinho e Silva (2016) descrevem como, por exemplo, ele 

funcionava estreitando os laços de amizade e solidariedade entre os vizinhos, que tinham como 

costume solicitar alguns alimentos e até mesmo realizar trocas entre e/ou sobre as cercas de 

estaca de madeira.  

Junto, porém, com as transformações materiais, vieram também as transformações no 

ideário de cidade. Era um tempo de admiração pelo progresso e busca por elementos que 

tornassem as cidades mais “civilizadas”, a partir de parâmetros europeus. Exemplo disso foram 

as ações empreendidas pelo prefeito Pereira Passos – influenciadas pela reforma urbana de Paris 

– na cidade do Rio de Janeiro, na busca pela “modernidade”. Parte da cidade colonial foi 

destruída, casas populares e cortiços foram abaixo. Junto, também se perderam pomares, hortas, 

pés de ervas medicinais e temperos (SILVA, 2004; TOURINHO e SILVA, 2016). 

A partir do século XX, algumas mudanças passam a se dar de maneira mais substancial. 

Nos anos 30, a arquitetura brasileira passa a incorporar o movimento moderno, dá-se início ao 

processo de industrialização e concomitantemente há um aumento da urbanização e da 

população urbana, como já visto. Esses fatores acabam acarretando na valorização dos terrenos 

e aumento dos aluguéis, o que acabou resultando na transformação, redução ou eliminação dos 

quintais nas cidades de grande porte (TOURINHO e SILVA, 2016). Nas casas em que o espaço 

do quintal ainda existia, pode-se dizer que as mudanças se materializaram de duas formas, a 

depender da posição social da família. Nas casas que pertenciam à classe alta, o quintal passou 

a ter funções de área de serviço e se consolidou como o lugar das empregadas domésticas, 

estando completamente fora do circuito social da casa. Já nas casas de classe média e baixa, 

eles continuaram existindo com áreas bem menores, uma vez que os lotes em bairros populares 

eram originalmente pequenos. Apesar de existirem, essencialmente já não eram os mesmos. 

Silva (2004, p.74) descreve que a “vegetação é aí praticamente inexistente. Mesmo no caso das 

residências de classe média, impôs-se cada vez mais uma estética da assepsia, onde os espaços 

não edificados são quase inteiramente pavimentados e impermeabilizados”. Se faz fundamental 

compreender esse momento em que o quintal, como um espaço de cultivo e criação de animais, 



24 

 

passou a ter uma conotação negativa a partir de um olhar que preconiza a estética “limpa” e 

moderna da paisagem. De acordo com Bonduki (2004, p.143):  

Na década de 40, em quase toda a intelectualidade de orientação progressista 

e no pensamento reformista, predominava o dualismo entre o atrasado e o 

moderno, sendo predominante a ideia de que a principal tarefa era levar 

adiante a modernização, o que significava incutir nos trabalhadores hábitos 

diversos dos que haviam trazido do meio rural ou que tivessem desenvolvido 

em um espaço urbano organizado de forma espontânea e, portanto 

reproduzindo práticas “atrasadas” (apud TOURINHO e SILVA, 2016, p. 647). 

 

Esses ideais se tornaram tão intrínsecos no imaginário social que repercutem até hoje na 

subutilização dos quintais e na prática constante de cimentá-los, tanto que como visto 

anteriormente, essa prática se consolidou como uma definição do verbete. Além das 

consequências no espaço físico, o progressismo estabeleceu um forte estigma no que tange o 

rural dentro do espaço urbano. Retomando os fatores que contribuíram nas mudanças ocorridas 

com os quintais, pode-se citar o reflexo da industrialização na alimentação e na saúde. O ato de 

cultivar e produzir foi pouco a pouco perdendo importância em uma sociedade que passou a 

consumir alimentos e medicamentos industrializados, produzidos em escalas cada vez maiores 

e distribuídos em redes de mercados e farmácias.  

A formação urbana foi se tornando mais complexa à medida que o tempo avançou, e 

assim, foram aumentando as razões que levaram a supressão dos quintais como parte intrínseca 

das moradias. O movimento moderno trouxe consigo outras formas de lazer, o que nas 

habitações mais abastadas se traduziram em quadras e piscinas nos espaços remanescentes dos 

lotes. Dada a intensificação da ação imobiliária na cidade e a terra urbana custando cada vez 

mais, todo espaço passou a ser valioso para ocupação. Assim, as construções foram avançando 

sobre os espaços verdes remanescentes nos quintais das casas antigas. Nas edificações 

verticalizadas, os espaços livres do entorno eram usados para a criação de jardins, garagens e 

espaços de convivência coletiva. Esses elementos passaram a ser socialmente valorizados, e 

portanto, mais frequentes nos padrões de construção (TOURINHO e SILVA, 2016). 

Mais recentemente a consolidação, de um lado, dos condomínios fechados e de outro, das 

habitações de interesse social, levou a padrões construtivos nos quais o quintal não é levado em 

consideração. Nos bairros periféricos, em que há dificuldade de acesso à terra, por mais que a 

intenção exista, as condições para se produzir não são tão favoráveis. Isso não impede, no 

entanto, que as práticas produtivas aconteçam nessas regiões, muitas vezes em espaços 
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comunitários. É importante pontuar que os processos e fatores aqui descritos não aconteceram 

de forma homogênia em todas as cidades. A cidades grandes e algumas cidades médias estão 

mais suscetíveis a tal conjuntura, visto que nelas a pressão do mercado imobiliário é maior e se 

torna cada vez mais presente mediante ao neoliberalismo. Entretanto o quintal existe, em 

variadas possibilidades, seja em cidades grandes e médias, mas principalmente nas cidades 

pequenas e cidades próximas da zona rural, onde a cultura do quintal segue tendo relevância.  

Entretanto, é perceptível a gradual substituição de valor simbólico do quintal pelo jardim, 

podendo ser observada, por exemplo, nos currículos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. 

Enquanto raramente se vê sobre formas de ocupação produtiva do espaço, existem disciplinas 

específicas voltadas para o paisagismo, focadas nas plantas ornamentais e no aspecto estético 

do projeto. Observando os projetos que circulam no mercado é possível perceber o baixo uso 

da expressão “quintal”, referindo aos espaços não edificados do projeto como “área de lazer”, 

“área verde” ou então, como muito utilizado mais recentemente, “área gourmet”. A vegetação 

nesses espaços, geralmente, se reduz a um tipo de forrageira, como a grama, e algumas espécies 

de médio porte. Isso quando a área permeável é de fato respeitada durante a construção. Cada 

cidade possui sua legislação própria, e mesmo naquelas em que a Taxa de Permeabilidade 

exigida já é baixa, não é raro que algumas dessas áreas permeáveis existem apenas no papel, 

para a aprovação do projeto. Com os Índices Urbanísticos não sendo cumpridos, e com a falta 

de fiscalização de obras por parte do poder público, as cidades vão se tornando cada vez mais 

impermeáveis.  

Cada região do país tem suas particularidades, tradições e culturas, mas em todas elas o 

quintal existiu, existe e resiste como um elemento importante, tanto pelos seus aspectos físicos 

quanto simbólicos. O legado desse espaço permanece para uma parcela de pessoas, tendo 

relevância na vivência diária de seus moradores, seja como espaço de cultivo ou de descanso e 

convívio. Infelizmente, para muitos o paradigma de modernidade, praticidade e progresso se 

mantém, e os espaços que poderiam ser quintais ricos em diversidade, são tidos como 

irrelevantes ou difíceis de cuidar, adquirindo outros usos. Resgatar os valores do quintal para 

as moradias brasileiras é um movimento necessário para mudar o que está posto pelos processos 

em curso. Entendê-lo novamente como essencial modifica a forma de uso e ocupação da terra, 

valoriza a memória afetiva com as plantas e animais e as relações de vizinhança impulsionadas 

pelas trocas e compartilhamentos. Esse resgate já vem acontecendo em muitos lugares por meio 

da agricultura urbana, em um processo de resistência e de lutas como pelo acesso à terra e à 

Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, como será visto no próximo capítulo.  
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3 A RELAÇÃO ENTRE ALIMENTAÇÃO, SAÚDE E CIDADE 

 

A alimentação é uma necessidade humana básica e primordial: sem comida, não há vida. 

É no processo de se alimentar que o ser humano garante o desempenho das funções básicas do 

organismo, e assim, mantém a sua saúde e obtém qualidade de vida. A alimentação adequada, 

contudo, abrange não só o suprimento das necessidades vitais, como também está relacionada 

com questões sociais e culturais. De acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira:  

A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve 

a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma 

prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e 

que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais; ser 

referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia; 

acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade e 

qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e 

prazer; e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. (BRASIL, 

2014, p. 8) 

 O direito humano à alimentação adequada está presente no artigo 25 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, além de também ser contemplado no artigo 11 do 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ELVER; TUNCAK, 2019). 

No Brasil, foi aprovada em 2010 a Emenda Constitucional nº 64, que inclui a alimentação como 

direito social no artigo 6º da Constituição Federal, resultado de um processo amplo de 

mobilização social (BRASIL, 2010). Contudo, mesmo que a alimentação adequada esteja 

afirmada enquanto direito, isso não garante sua realização na prática. Existem desafios no que 

tange o acesso de várias pessoas à alimentação, tanto em quantidade e qualidade, como baseada 

em práticas produtivas sustentáveis e sendo referenciada culturalmente.  

Com a narrativa de “alimentar o mundo”, a Revolução Verde – como se convencionou 

chamar – transformou profundamente as técnicas e as lógicas produtivas na agricultura. As 

inovações tecnológicas se iniciaram nos anos 1940, e se intensificaram no período pós-guerra 

com a disseminação para diversas partes do mundo do pacote tecnológico, baseado na 

mecanização, no melhoramento genético e nos agroquímicos – como os fertilizantes e 

inseticidas. No Brasil, essas mudanças se disseminaram no final dos anos 1960, intensificando-

se no início dos anos 1970, principalmente pelos incentivos governamentais. O principal 

instrumento utilizado para isso foi o crédito subsidiado, que alocou grandes quantidades de 

recursos financeiros, a juros baixos, possibilitando que grandes proprietários fizessem 

investimentos no pacote tecnológico. Associado a isso, estava a oferta de assistência técnica e 

recursos públicos para pesquisa e preparação de profissionais (SAUER E BALESTRO, 2013). 
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À essas mudanças, Altieri (2012) denomina uma primeira onda de problemas ambientais, 

profundamente intrínseca no sistema socioeconômico hegemônico. A segunda onda, de acordo 

com o autor, é marcada pelo surgimento dos transgênicos, nos anos 70, fruto da biotecnologia.  

O modelo de agricultura industrial, resultante desses processos, baseia-se nas grandes 

monoculturas, no uso de tecnologias dependentes de grandes aportes de insumos e práticas que 

promovem a degradação dos recursos naturais. Apesar de ter aumentado significativamente a 

produtividade agrícola de determinadas culturas, Altieri (2012, p. 35) aponta que a degradação 

gerada “não é apenas de natureza ecológica, mas também social, política e econômica”. Assim, 

os custos materiais e imateriais desse modelo são enormes. No Brasil, Sauer e Balestro (2013) 

destacam que as principais consequências de sua adoção foram o êxodo rural, a ampliação da 

concentração fundiária e os profundos impactos ambientais, o que perpetua e agrava no país 

uma conjuntura de desigualdade social instaurada desde a colonização. 

Apesar dos danos nas mais diversas esferas serem claros, existem fatores que sustentam 

a agricultura industrial como modelo hegemônico de produção dentro dos sistemas 

agroalimentares. Segundo o relatório do Painel Internacional de Especialistas em Sistemas 

Alimentares Sustentáveis (IPES-Food, 2019, p. 92), são oito os entraves que se configuram 

como “os principais mecanismos que firmam a agricultura industrial em seu lugar, 

independentemente de seus resultados”, sendo eles: trajetória de dependência, orientação à 

exportação, a expectativa de comida barata, pensamento compartimentalizado, pensamento de 

curto prazo, narrativas de “alimentar o mundo”, medidas de sucesso e concentração de poder. 

Dentre esses entraves, se encontra a principal justificativa de sustentação do modelo de 

agricultura industrial – a de alimentar o mundo – e em que pese esse argumento, há 

controvérsias que precisam ser apontadas e colocadas para a sociedade, uma vez que o 

crescimento da produtividade no modelo industrial não se traduziu em Segurança Alimentar e 

Nutricional global.  

Tendo em vista os danos que o modelo proposto pela Revolução Verde apresentava, 

surgiu no Brasil nos anos 80 a agricultura alternativa, como um movimento de contraposição a 

esse modelo. As mudanças nos sistemas agroalimentares tanto na produção, quanto na 

distribuição e no consumo, descolaram a agricultura da ecologia e a desconectou da cultura 

alimentar local. Dentro desse contexto de resistência, a ação das Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBS) foi muito importante, pois, pequenas comunidades passaram a se reunir e, em um 

compromisso de mudança e pela vida, se tornaram um local de articulação e luta. 

A agricultura alternativa, como concebido no início, se constituía de um movimento forte 

de discussões técnicas, mas sempre em articulação com a discussão social. As experiências 
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foram surgindo fragmentadas no território, e com o passar do tempo, passaram a compreender 

que tinham elementos em comum. A partir da estruturação da Rede PTA, iniciou-se uma 

interação com organizações mais experientes no Peru e no Chile, e assim, o termo Agroecologia 

passou a ser inserido no âmbito nacional. Essa discussão se fortaleceu em 1989, a partir da 

publicação da tradução do livro Agroecologia: bases científicas para uma agricultura 

alternativa, do agrônomo chileno Miguel Altieri, já que percebeu-se que os referenciais da 

Agroecologia sistematizavam os ideais e as práticas da agricultura alternativa. Assim, o termo 

Agroecologia passou a ser usado mais amplamente e a unificar movimentos, que incorporaram 

o enfoque agroecológico como base. Em 2002 aconteceu o primeiro Encontro Nacional de 

Agroecologia (ENA), que promoveu a conexão entre experiências de Agroecologia que 

estavam acontecendo no Brasil, com a participação majoritária de agricultores e agricultoras. 

No mesmo ano criou-se a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que reúne 

movimentos sociais, redes, organizações e associações ligadas à Agroecologia. No ano 

seguinte, 2003, aconteceu em Porto Alegre o primeiro Congresso Brasileiro de Agroecologia 

(CBA), que se mostrou fundamental para o campo acadêmico na busca de consolidação da 

agroecologia enquanto ciência, mas sempre em diálogo com as experiências práticas. Assim, 

fundou-se em 2004 a Associação Brasileira de Agroecologia (ABA) (VILLAR; CARDOSO; 

FERRARI; SOGLIO, 2013). 

Ainda em relação à marcos temporais, outro importante para a história da Agroecologia 

no Brasil aconteceu em 2010, com o lançamento de um edital (MDA/SAF/CNPq – nº 58/2010) 

que constava entre seus objetivos, o de implantar e consolidar núcleos de Agroecologia nas 

Instituições de Ensino para qualificar a formação de professores, alunos e técnicos 

extensionistas, a gerar conhecimentos e melhorar os serviços de Assistência Técnica e Extensão 

Rural junto aos agricultores familiares. Ainda em 2010, o Ministério da Educação (MEC), o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT) lançaram carta-convite para selecionar 30 projetos de implantação e 

consolidação de Núcleos de Estudos em Agroecologia de instituições federais de educação 

profissional e escolas técnicas vinculadas à universidades que oferecessem cursos na área de 

Ciências Agrárias (VILLAR; CARDOSO; FERRARI; SOGLIO, 2013). Assim, o crescimento 

dos NEAs foi – e segue sendo – uma forma de fortalecer a Agroecologia nas Instituições de 

ensino e de aumentar os vínculos com seus territórios. Atualmente, o mapemaneto da 

plataforma Agroecologia em Rede (AeR) conta com 137 Grupos e Núcleos de Estudos em 

Agroecologia no país, número que pode ser ainda maior considerando aqueles que não estão 

cadastrados. 
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Dessa forma, ao longo de várias conquistas a Agroecologia se ampliou, tanto no 

reconhecimento científico, quanto no volume de experiências práticas de produção no sistema 

agroecológico e em transição agroecológica, o que proporcionou, portanto, a construção das 

suas bases epistemológicas e de um campo conceitual rico em contribuições, como será visto a 

seguir. 

3.1 Bases conceituais e epistemológicas da Agroecologia  

Na Agroecologia as abordagens se dão por três dimensões: uma como ciência, que estuda 

e fornece as bases conceituais e metodológicas para o desenvolvimento de agroecossistemas 

sustentáveis e os caminhos para a transição; outra como prática que atua em coerência com a 

teoria agroecológica e suas bases epistemológicas, e por fim, como um movimento social que 

mobiliza atores envolvidos com o desenvolvimento da Agroecologia, em consonância com 

outras pautas, tais como a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e a Economia 

Solidária. Em sua essência, como aponta Paulo Petersen (in ALTIERI, 2012, p. 8), a 

Agroecologia “articula sinergicamente essas três formas de compreensão, condensando em um 

todo indivisível o seu enfoque analítico, a sua capacidade operativa e a sua incidência política”. 

Dessa forma, fica evidente a potencialidade e a completude da abordagem agroecológica, uma 

vez que propõe contribuições juntamente com outras ciências e movimentos sociais, em busca 

de transformação da atual conjuntura.  

O conhecimento agroecológico se constitui em uma construção contínua, por meio da 

contribuição de estudiosos de diferentes campos do conhecimento, e dos saberes e experiências 

dos agricultores e agricultoras, que coletivamente contribuem no debate conceitual e 

metodológico. Segundo Sevilla Guzmán e González de Molina (1996) a Agroecologia parte de 

um enfoque holístico e da aplicação de uma estratégia sistêmica, indo na contramão da 

fragmentação disciplinar. Sendo assim, como pontua Sevilla Guzmán (2002), ela propõe 

modificar a epistemologia da ciência, uma vez que trabalha a integralização de diferentes 

disciplinas científicas com outras “formas de conhecimento”. Essa característica disruptiva em 

relação ao conhecimento científico convencional proporciona à Agroecologia um caráter 

transdisciplinar.  

 Partindo dos escritos de Miguel Altieri (2012), o autor descreve que a Agroecologia, 

enquanto ciência, aplica os conceitos e os princípios da Ecologia para estudar, desenhar e 
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manejar agroecossistemas1 sustentáveis, que tenham dependência mínima de energia externa e 

insumos químicos. A proposta agroecológica, segundo ele:  

[...] enfatiza agroecossistemas complexos nos quais as interações ecológicas e 

os sinergismos entre seus componentes biológicos promovem os mecanismos 

para que os próprios sistemas subsidiem a fertilidade do solo, sua 

produtividade e a sanidade dos cultivos. (ALTIERI, 2012, p. 105) 

Dessa forma, a Agroecologia não se define como um conjunto de técnicas agrícolas, sob 

um olhar unidimensional, ou como simplesmente uma agricultura sem uso de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos sintéticos. Ela procura compreender a estrutura e o funcionamento dos 

agroecossistemas a partir de elementos ecológicos e sociais. O foco são as relações 

estabelecidas entre seus componentes e a dinâmica dos processos. Assim, Altieri (2012) aponta 

que a biodiversidade, a resiliência, a eficiência energética, partindo de um contexto socialmente 

justo, são pilares para tais agroecossistemas complexos.  

Caporal e Costabeber (2004) ressaltam ainda a potencialidade da Agroecologia de 

orientar estratégias de desenvolvimento sustentável, provocando mudanças substanciais na 

agricultura e no meio rural. Destacando isso, os autores apontam que as contribuições do campo 

agroecológico vão desde os aspectos econômicos, sociais e ambientais – geralmente mais 

enfatizados – bem como os culturais, políticos e éticos, incorporando assim as 6 dimensões da 

sustentabilidade. É crucial compreender a relevância desses aspectos dentro da Agroecologia 

para diferenciá-la de outras formas de agricultura que, ao aplicarem práticas e técnicas que 

visam atender determinados requisitos ambientais e/ou sociais, não necessariamente lançam 

mão de todas as orientações provenientes do enfoque agroecológico, mas sim, buscam atender 

certos nichos de mercado (CAPORAL e COSTABEBER, 2004).   

Dito isso, é preciso discorrer sobre o papel que a dimensão local desempenha na 

Agroecologia. Dentro do enfoque agroecológico se faz fundamental considerar as 

características físicas e socioculturais de um território, tendo em vista a subjetividade que cada 

agrossistema, dentro do seu contexto, tem. Acerca disso, Altieri (2012) aponta que:     

A Agroecologia se fundamenta em um conjunto de conhecimentos e técnicas 

que se desenvolvem a partir dos agricultores e de seus processos de 

experimentação. Por essa razão, enfatiza a capacidade das comunidades locais 

para experimentar, avaliar e expandir seu poder de inovação por meio da 

pesquisa de agricultor a agricultor e utilizando ferramentas de extensão 

                                                 
1 Altieri (2012, p. 105) define agroecossistemas como “comunidades de plantas e animais interagindo com seu 

ambiente físico e químico que foi modificado para produzir alimentos, fibras, combustíveis e outros produtos para 

consumo e utilização humana”. Gliessman (2000, p. 61) caracteriza o agroecossistema como o local de produção 

agrícola compreendido como um ecossistema, o qual “proporciona uma estrutura com a qual podemos analisar o 

sistema de produção de alimentos como um todo, incluindo seus conjuntos complexos de insumos e produção e as 

interconexões com as partes que os compõem”.  



31 

 

baseadas em relações mais horizontais entre os atores. Seu enfoque 

tecnológico está enraizado na diversidade, na sinergia, na reciclagem e na 

integração, assim como em processos sociais baseados na participação da 

comunidade. [...] (ALTIERI, 2012, p. 16). 

Falar em Agroecologia, portanto, implica mencionar que a participação democrática e a 

construção coletiva são indispensáveis. Sevilla Guzmán e González de Molina (1996) trazem 

essa dimensão sociopolítica e pontuam que o manejo ecológico dos recursos naturais pretendido 

pela Agroecologia acontece por meio de uma ação coletiva de caráter participativo, a partir de 

uma estratégia sistêmica na qual a dimensão local tem um papel central. Ela carrega um 

potencial endógeno, uma vez que é rica em conhecimento local, saberes tradicionais e recursos, 

que se valorizados e utilizados, potencializam a biodiversidade ecológica e sociocultural do seu 

contexto.  

Assim, na Agroecologia não é possível haver uma padronização de diretrizes, um guia de 

etapas para serem executadas da mesma forma em todos os lugares. A agricultura enquanto 

uma prática social é influenciada por fatores como a cultura, os valores e as normas dos grupos 

sociais que com ela estão envolvidos, grupos esses que carregam saberes tradicionais e locais, 

como mencionado acima. E, em se tratando do agroecossistema enquanto primeira unidade de 

análise, cada qual terá suas características biofísicas, condições ecológicas e um contexto 

climático. A partir dessas especificidades – sociais/culturais e ambientais – e da forma como o 

conhecimento científico e tradicional se integram, a aplicação dos princípios da Agroecologia 

em cada lugar resultará em diferentes formas de agricultura, cada qual adequada para o seu 

contexto (CAPORAL, 2016). Sevilla Guzmán (2002) alerta que se a agricultura não parte desse 

olhar sistêmico, perde-se a unicidade dos agroecossistemas e desconsidera-se as especificidades 

dos problemas em cada lugar, rompendo assim a dinâmica de interação entre o ser humano e os 

recursos naturais.  

Levando em conta o que foi tratado até aqui, cabe mencionar um conceito caro à 

Agroecologia, que é o da transição agroecológica. Caporal (2009, p. 8) esclarece que a transição 

não se trata de “simplesmente buscar a substituição de insumos ou a diminuição do uso de 

agrotóxicos, mas de um processo capaz de implementar mudanças multilineares e graduais nas 

formas de manejo dos agroecossistemas”. Isso se deve ao fato de que as mudanças necessárias 

para a incorporação dos princípios agroecológicos dizem respeito não somente ao aspecto 

econômico-produtivo dos agroecossistemas, mas também às atitudes e valores dos atores 

sociais, no que tange a forma de manejo e conservação dos recursos naturais e das relações 

estabelecidas entre as pessoas envolvidas nos processos.  
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Indo além da transição dos agroecossistemas, enquanto unidades, Gliessman (2007) faz 

uma revisão da transição no sentido de que é necessário pensar não só o agroecossistema mas 

também o sistema alimentar como um todo. Isso traz uma dimensão política em um processo 

contra-hegemônico. Dimensão política essa que, segundo Guhur e Silva (2021) vem ganhando 

cada vez mais centralidade na Agroecologia, seja na luta dos camponeses, povos tradicionais e 

originários, seja na importância da Agroecologia para a saúde e Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional, ou seja no debate de outro projeto de sociedade. Com o surgimento da 

pandemia da COVID-19 em 2020, essa discussão se fez ainda mais relevante, mediante aos 

impactos presenciados em relação à alimentação e saúde em todo o mundo, como será visto a 

seguir. 

 

3.2 Alimentação e saúde: trazendo a discussão para o contexto da pandemia 

Contextualizando a discussão acerca da alimentação para o cenário global de pandemia 

da COVID-19, a questão da fome, que já era grave, se tornou ainda mais alarmante. Em 31 de 

dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre uma série de 

casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Uma semana depois, 

em janeiro de 2020, foi confirmado que se tratava da existência de um novo tipo de coronavírus, 

responsável pela doença denominada COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), uma doença 

mais grave do que as demais causadas pelos tipos de coronavírus até então existentes. Em março 

de 2020 a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia, o que se refere à 

distribuição geográfica, ou seja, pelo potencial de se espalhar. Devido a alta transmissibilidade 

da doença e as medidas de prevenção adotadas, as dinâmicas de vida ao redor de todo o mundo 

foram profundamente alteradas (OPAS, 2020).  

As medidas de prevenção tomadas no início da pandemia buscaram conter a propagação 

da doença, sendo algumas delas o distanciamento social, uso de máscaras e álcool gel, trabalho 

na modalidade home office, a adoção do ensino remoto na educação, comércios fechados ou 

com controle de horário e lotação, controle de fronteiras e restrições de viagens. Essas medidas 

foram sendo alteradas conforme a situação, sendo mais flexibilizadas a partir da vacinação, que 

começou em dezembro de 2020 em alguns lugares do mundo e em janeiro de 2021 no Brasil. 

Toda essa conjuntura afetou diretamente a vida das pessoas, e de forma ainda mais drástica, 

daquelas em vulnerabilidade social. Santos (2020) argumenta que esse momento da história 

colocou em evidência as desigualdades sociais e as consequências do atual sistema.  
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Segundo dados do relatório O Estado da Insegurança Alimentar e Nutricional no Mundo 

(SOFI) 2021, desenvolvido por várias agências da Organização das Nações Unidas (ONU), o 

número de pessoas que passaram fome no mundo em 2020 chegou entre 720 e 811 milhões de 

pessoas, cerca de 118 milhões a mais que no ano anterior, um número próximo ao que foi 

registrado em 2005. Considerando a prevalência de insegurança alimentar moderada e grave, 

2,3 bilhões de pessoas – 30% da população mundial – não tinham acesso à alimentação 

adequada durante todo o ano (FAO et al., 2021). No Brasil, o Inquérito Nacional sobre 

Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela 

Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Rede PENSSAN) mostra 

que 19,1 milhões de pessoas tiveram que conviver e enfrentar a fome no país em 2020 e 116,8 

milhões se encontravam em situação de insegurança alimentar, somando os números da 

insegurança leve, moderada e grave, o que corresponde a aproximadamente 55,2% da 

população do país (REDE PENSSAN, 2021).  

Os sistemas agroalimentares globalizados e industrializados vem sofrendo grandes 

impactos durante a pandemia, uma vez que são altamente dependentes de insumos externos e 

extremamente vulneráveis perante à vários fatores, o que conforme apontado por Altieri e 

Nicholls (2020), vem sendo advertido por agroecólogos por anos. Apesar desses impactos 

atuais, a questão da fome não está propriamente ligada com a capacidade de produção de 

alimentos, visto que não piorou somente durante a crise sanitária decorrente da COVID-19. 

Dados apresentados pela Rede PENSSAN (2021) mostram que desde 2018 a situação da fome 

no Brasil vem se agravando e atingindo números alarmantes, sendo que o cenário atual é 

semelhante ao que o país enfrentava em 2004 (Figura 2). Somando os números de 2019 e 2020 

– período concomitante ao crescimento do número de pessoas afetadas pela fome – o governo 

em vigência aprovou o registro de mais 967 novos agrotóxicos (Repórter Brasil, 2021). 

Enquanto mais da metade da população se encontrava em algum nível de insegurança alimentar, 

a safra de grãos produzidos no Brasil pela agricultura industrial alcançou recordes em 2020, 

com previsão de novo recorde na safra de 2021/22. (CNN Brasil, 2022). Esses são alguns dos 

dados que, colocados lado a lado, demonstram a incoerência de sustentar uma narrativa de que 

sistemas agroalimentares baseados na agricultura industrial irão acabar com a fome do mundo. 

Nas palavras dos chefes das cinco agências da ONU no prefácio do relatório, “infelizmente a 

pandemia continua expondo fraquezas em nossos sistemas alimentares, que ameaçam a vida e 

o sustento de pessoas em todo o mundo (...)” (FAO et al., 2021, p. 6). Essas fraquezas se somam 

– bem como contribuem – com um ponto fundamental relacionado à fome: a questão 
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distributiva ligada à pobreza e à exclusão social, que afeta o acesso e o consumo de alimentos, 

e que tem se intensificado pelas crises política, ambiental e sanitária vividas nos últimos anos. 

Figura 2 – Evolução da fome no Brasil: porcentagem da população afetada pela insegurança alimentar 

grave entre 2004 e 2020 – macrorregiões 

 

Fonte: Rede PENSSAN, 2021. 

O cenário de piora em 2018, apresentado pela Figura 2, se aprofundou ainda mais a partir 

do governo da gestão de 2019-2022, com o desmonte de políticas públicas, redução drástica de 

recursos e desvalorização da Agricultura Familiar – que é a responsável por cerca de 70% da 

alimentação dos lares brasileiros. Como exemplos, tem-se a extinção do Conselho Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) em 2019 e os sucessivos cortes no orçamento do 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que foi substituído em 2021 pelo Alimenta Brasil. 

Assim, em uma conjuntura política desfavorável à segurança alimentar e nutricional, a 

pandemia chegou como um fator agravante (ALVES, 2022). 

Acerca do cenário pandêmico, Altieri e Nicholls (2020) afirmam que ele revela como a 

saúde humana, animal e ecológica estão profundamente ligadas, e como a forma como a 

agricultura é praticada tem impacto direto nelas, podendo ser benéfica ou causando riscos. A 

Agroecologia enquanto uma abordagem de enfoque holístico e estratégia sistêmica, preza pela 

promoção da saúde humana e ambiental, entendendo ser esse um dos pontos fundamentais na 

construção e na valorização de sistemas alimentares sustentáveis. Assim, esse olhar mais atento 

à saúde proveniente da alimentação aponta para a integração agricultura-pessoas e saúde-meio 

ambiente, mostrando como as partes do sistema se conectam e causam reflexos umas nas outras. 
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Além disso, essa integração se faz totalmente necessária quando se trata de garantir a Segurança 

Alimentar e Nutricional e de “alimentar o mundo” de uma forma adequada (O’ROURKE; 

DELONGE; SALVADOR, 2019). Retomando a questão do direito à alimentação adequada, é 

importante frisar que ele: 

[...] abrange a noção de que seu usufruto não deve interferir no usufruto de 

outros direitos humanos. Por conseguinte, argumentos que sugerem que os 

agrotóxicos são necessários para proteger o direito à alimentação e a 

segurança alimentar vão contra o direito à saúde, em vista da infinidade de 

impactos negativos na saúde associados a certas práticas com agrotóxicos 

(ELVER; TUNCAK, 2019, p. 35). 

Sendo assim, a Agroecologia se mostra capaz de contribuir para uma conjuntura na qual 

as pessoas alcancem o usufruto dos direitos humanos, visto as ações integrativas propostas pelo 

seu enfoque. Além do aspecto da saúde, outro ponto que é fundamental dentro da Agroecologia 

e que ganhou destaque diante do cenário pandêmico é o da dimensão local. Altieri e Nicholls 

(2020) discorrem sobre o fato de que em diversos países, as restrições de viagens, comércio e 

os bloqueios acabaram por restringir a entrada de alimentos importados, gerando consequências 

diretas na alimentação das pessoas de baixa renda. A dependência da importação diária de 

alimentos, que viajam centenas (ou até milhares) de quilômetros, leva a uma enorme fragilidade 

no abastecimento de muitos lugares. Segundo os autores, se mostra urgente a necessidade de 

transição para sistemas alimentares locais que sejam mais socialmente justos e ecologicamente 

resilientes. Nesse sentido, a Agroecologia: 

[...] descreve um caminho diferente ao fornecer os princípios sobre como 

projetar e gerenciar sistemas agrícolas mais capazes de resistir a crises futuras 

– sejam surtos de pragas, pandemias, distúrbios climáticos ou colapsos 

financeiros. A agroecologia oferece o melhor sistema agrícola capaz de lidar 

com os desafios futuros, exibindo altos níveis de diversidade e resiliência, ao 

mesmo tempo em que fornece rendimentos e serviços ecossistêmicos 

razoáveis. A agroecologia promove a restauração das paisagens nas quais os 

sistemas agrícolas estão inseridos, o que enriquece a matriz ecológica criando 

“aceiros ecológicos” que podem ajudar a conter os patógenos da liberação 

ecológica (ALTIERI e NICHOLLS, 2020, p. 526, tradução nossa). 

Os altos níveis de diversidade e resiliência mencionados pelos autores, unidos à dimensão 

local, foram fatores que proporcionaram aos sistemas agroecológicos um papel fundamental 

diante da crise instaurada pela Covid-19. Segundo Tittonell (et al., 2021) o movimento 

agroecológico, amplamente representado na América Latina, foi essencial no planejamento e 

rápida implementação de respostas locais da agricultura familiar à pandemia. Diante das 

restrições, houve aumento na demanda por alimentos entregues em casa e maior destaque e 

importância dada à origem dos alimentos e aos circuitos de cadeias curtas, que ao priorizarem 
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as formas de comercialização direta, beneficiam tanto os agricultores locais quanto os 

consumidores – que adquirem alimentos frescos, saudáveis e de qualidade (TITTONELL et al., 

2021).  

No estudo realizado por Tittonell (et al., 2021) sobre as primeiras respostas emergentes 

(três primeiros meses) dos movimentos da agricultura familiar e agroecologia em países da 

América Latina aos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 no sistema alimentar, a 

análise dos autores revelou algumas características-chave dos sistemas alimentares locais que 

eram primordiais para superar essa e outras crises potenciais, as quais: a preexistência de 

organizações e instituições sociais e a capacidade de enfrentamento e reorientação delas perante 

a uma crise; o funcionamento de canais de mercado alternativos (como mercados locais de 

produtos frescos, vendas online, entrega de alimentos, dentre outros); potencial das redes 

sociais e ferramentas online para conectar as pessoas; apoio dos governos locais aos nacionais 

às iniciativas existentes dentro da agricultura familiar e agroecologia; a sensibilização, 

consciência e envolvimento cada vez maiores por parte dos consumidores urbanos nos sistemas 

alimentares locais, entendendo-os como essenciais e promotores de saúde e bem-estar. Essas 

características-chave são importantes resultados que podem contribuir com a formulação de 

estratégias de preparação e resiliência das sociedades, pensando tanto no momento atual, em 

localidades onde esses mecanismos ainda não existam, e também para momentos futuros. 

Acerca dessa análise, os autores concluem que: 

A espinha dorsal da maioria das respostas à COVID-19 identificadas neste 

estudo foi a existência de sistemas agrícolas altamente dinâmicos, biodiversos 

e adaptáveis associados à agricultura familiar na América Latina. Em 

particular, os sistemas agrícolas localizados em “cinturões verdes” periurbano 

em torno de grandes e pequenas cidades para a produção de alimentos frescos 

(e outros serviços ecossistêmicos) desempenharam um papel crucial no 

desenvolvimento de novos produtores-consumidores, entrega de alimentos e 

comercialização em circuitos de cadeia curta. [...] Mas a ameaça não acabou. 

Não vamos deixar o mercado especular. Existe comida suficiente para todos 

em todo o mundo. Vamos aproveitar esta oportunidade e a lição aprendida 

durante a pandemia para mudar as regras do jogo em nosso sistema alimentar 

global e local (TITTONELL et al., 2021, p.14, tradução nossa).  

A partir do exposto no estudo de Tittonell (et al., 2021), é possível perceber como a 

dimensão local desempenhou, e desempenha, um papel fundamental no acesso à alimentação 

durante a pandemia. A proximidade do produtor com o consumidor, as formas alternativas de 

comercialização e o fornecimento de alimentos frescos e de qualidade são algumas das 

características postas em evidência, sendo fundamentais e desejáveis não somente na atual 

conjuntura, mas também a longo prazo, considerando a sustentabilidade dos sistemas 
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alimentares e da busca por Soberania e Segurança Alimentar. Assim, o momento possibilitou 

destaque para elementos que estão sendo discutidos e apontados durante anos dentro da 

Agroecologia como primordiais.  

Articular estratégias e contribuições voltadas para uma vivência sustentável e harmônica 

entre todos os níveis de existência é tarefa urgente e crucial. Ela requer a superação do modelo 

atual de desenvolvimento, que é exploratório e injusto nas mais diversas esferas, e necessita de 

beber em bases inter e transdisciplinares, que verdadeiramente abracem uma visão sistêmica 

para pensar os desafios que estão impostos. Pensando nisso, a presente pesquisa propõe pensar 

a Agroecologia junto ao urbano, enquanto uma combinação potente e uma contribuição para a 

construção de um novo paradigma.  

 

3.3 Repensando o urbano a partir da Agroecologia 

Com o que foi visto até aqui, fica claro a complexidade das questões, bem como a relação 

entre tudo: saúde, alimentação, agroecossistemas, campo e cidade se emaranham. Para avançar 

em direção à sustentatabilidade – na sua essência verdadeira e não na superficialidade 

comercializada – é necessária uma transformação em grande escala. E em se tratando de escala, 

é preciso tratar da cidade, porque apesar das áreas consideradas urbanas ocuparem apenas 

0,63% do território brasileiro, elas abrigam mais de 84% da população, o que significa um 

enorme potencial endógeno (IBGE, 2010). Com tantas pessoas habitando as cidades, as quais 

a modernização não superou as desigualdades históricas, é mais que necessário repensar o 

Brasil urbano, e aqui defende-se que a Agroecologia pode ser uma das chaves para essa 

mudança. 

Segundo Luiz, Silva e Biazoti (2021), Agricultura Urbana (AU) é um termo que não se 

restringe somente à produção agrícola em espaços urbanos, ela incluiu relações sociais, 

políticas, culturais, econômicas e ecológicas estabelecidas nos territórios urbanos e 

metropolitanos, que envolvem agriculturas. Sendo assim, é uma agricultura possível em vários 

níveis, como hortas e quintais, pomares, agroflorestas, assentamentos metropolitanos, 

quilombos e assim por diante, estando na maioria das vezes associada ao habitar. Em que se 

pese a história, o desenvolvimento da agricultura está diretamente ligado à urbanização, em 

uma relação indissociável entre produção de alimentos e formas de construir a cidade, conforme 

visto em capítulos anteriores (LUIZ; SILVA; BIAZOTI, 2021). 

A Agricultura Urbana evoca pensar o território urbano como sua base principal, capaz de 

ser produtivo e de acolher múltiplos sujeitos em variados contextos. Um dos pontos que surgem 
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ao se pensar no desafio da AU nas cidades é o quanto elas estão se tornando cada vez mais 

impermeáveis, no sentido literal. São construções e mais construções baseadas no máximo 

aproveitamento do terreno, são os rios canalizados, são os quintais cimentados em nome de 

uma suposta praticidade, são as pavimentações asfálticas que no imaginário social ganharam 

status de avanço em infraestrutura. E, mediante a esse processo, a cidade assume um caráter 

arrogante e prepotente perante a natureza sobre a qual está inserida. É como se ela ignorasse o 

fato de que nesse habitat que ela ocupa existe toda uma dinâmica que é cíclica, como é o caso 

mais notório do ciclo da água. A água evapora, a chuva cai e precisa encontrar a terra e os rios, 

dando seguimento em um processo que é infindável. As barreiras para essa permeabilidade se 

tornam assim problemáticas não apenas para o ciclo em si, mas para as pessoas que habitam 

esses espaços e sofrem com as águas que não encontram seus caminhos e se tornam 

alagamentos e enchentes, sendo que na maioria dos casos, são pessoas em situação de 

vulnerabilidade social. Esse caráter arrogante vai além quando não se enxerga a terra urbana 

tendo a agricultura como uma forma de ocupação, ignorando a possibilidade produtiva da 

mesma. É um dos exemplos palpáveis do conceito de valor de uso substituído pelo valor de 

troca apresentado por Henri Lefebvre (2001). No paradigma de uma cidade progressista, essas 

questões são oprimidas, uma vez que não cabem nos ideais do atual modelo de desenvolvimento 

capitalista. 

Sendo assim, a Agricultura Urbana se constitui enquanto um campo aberto e em disputa, 

justamente por apresentar uma contraposição ao sistema em vigência. Nessa perspectiva: 

[...] a construção conceitual de AU se apresenta de forma dinâmica e, também 

está localizada em pautas de luta pelo direito à cidade democrática, em 

contraposição ao modelo hegemônico de urbanização, apropriação e produção 

do espaço urbano. A prática da AU pode, então, representar ações concretas 

que interferem na lógica mercantil dos espaços da cidade e revelar 

virtualidades do espaço urbano, contrapondo-se às dinâmicas capitalistas e ao 

planejamento urbano quando construído de cima para baixo (LUIZ; SILVA; 

BIAZOTI, 2021, p. 52). 

Aqui, ou autores trouxeram um ponto chave para essa discussão: articular a pauta da 

Agricultura Urbana com a luta pelo direito à cidade, que é tão cara ao campo do urbano. É 

preciso trazer luz à compreensão de que não é possível alcançar o direito à cidade se não se 

alcança o direito à alimentação adequada e à saúde. Quando se fala do direito à cidade, 

normalmente se pensa em moradia, infraestrutura, saneamento e mobilidade, mas há de se 

compreender que nada disso pode ser acessado em pleno usufruto se o sujeito se encontra em 

situação de insegurança alimentar e nutricional. Quando se pensa nesses acessos em conjunto, 

potencializa-se a luta.  
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A integração das pautas da AU, de acordo com Luiz, Silva e Biazoti (2021), no campo da 

agroecologia ainda é recente do ponto de vista histórico. Entretanto, as experiências apontam 

que a agroecologia se faz presente na luta de movimentos pela reforma urbana, tais quais as 

Brigadas Populares e assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) e do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Entendendo a potencialidade 

que os princípios da Agroecologia têm na construção de um território urbano que contemple o 

direito à cidade em sua plenitude, e a relevância que as pautas da AU têm mostrado ao longo 

dos últimos anos, o presente trabalho apresenta o Urbanismo Agroecológico como uma 

possibilidade, um caminho que contribui na mudança dos paradigmas que são perpetuados 

atualmente nas cidades. 

O Urbanismo Agroecológico, conceito proposto por essa pesquisa, é aquele no qual os 

princípios da agroecologia são incorporados e considerados no estudo, planejamento e gestão 

das cidades. Nesse sentido, incorpora também as pautas da Agricultura Urbana, assumindo a 

agroecologia enquanto viés conceitual, entendendo-a como polivalente e potente. O Urbanismo 

Agroecológico é uma abordagem que, unida a outras abordagens, pode proporcionar uma 

mudança desejável dos paradigmas estabelecidos para as cidades. Isso porque, traz para um 

mesmo espaço de debate questões do urbano e do rural, que por tantas vezes ainda são binárias, 

hierárquicas e que conferem atividades especificas para espaços específicos – uma perspectiva 

incoerente com a compreensão sistêmica da vida e coexistência entre tudo.  

Integrar os assuntos ligados à agroecologia com os assuntos ligados à cidade em uma 

vertente do pensamento urbanístico concede a eles relevância, protagonismo e uma ação 

conjunta. Essa ação se confere como de cunho interdisciplinar em busca de resultados 

transdisciplinares. Ou seja, não se exprime simplesmente na junção entre dois campos, mas sim 

na extrapolação desses mesmos, rompendo com limites impostos pelas demasiadas 

fragmentações do saber. 

A presente pesquisa busca fazer uma investigação para conceber como a proposta do 

Urbanismo Agroecológico pode ser compreendida na leitura social. Para isso, o público 

escolhido foram os participantes de Grupos e Núcleos de Estudos de Agroecologia. Como já 

visto, os Grupos e Núcleos se configuram como agentes de grande relevância na agroecologia, 

a partir do momento que conseguem unir ensino, pesquisa e extensão, permeando os territórios 

das suas instituições aos territórios locais. Assim, tais participantes conhecem e vivenciam a 

agroecologia em algum nível, e enquanto pessoas que habitam e vivem a cidade, se configuram 

como um público ideal para tal investigação.  

 



40 

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada a partir da combinação de diferentes técnicas metodológicas 

existentes. Uma delas foi a documentação indireta por meio da pesquisa bibliográfica, que é 

uma parte essencial da pesquisa haja visto a construção do referencial teórico. No que tange a 

documentação direta, utilizou-se a pesquisa de campo, que de acordo com Marconi e Lakatos 

(2003), consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem, na coleta de dados 

referentes a eles e no registro de variáveis para analisá-los, contando com um controle e 

objetivos preestabelecidos sobre o que deve ser coletado. A pesquisa de campo se aplica para o 

estudo de indivíduos, o que corresponde diretamente com a pesquisa aqui descrita. Para realizá-

la, foi utilizada uma técnica de observação direta extensiva: o questionário. Essa escolha muito 

se deve à necessidade de adaptar a pesquisa para o cenário decorrente da pandemia da Covid-

19, uma vez que o questionário é uma técnica que pode ser viabilizada virtualmente.  

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos – Unidades Educacionais de São João del-Rei (CEPSJ), sob o número de CAAE: 

47714821.5.0000.5151. A população da pesquisa compreendeu todas as pessoas que participam 

dos Grupos e Núcleos de Estudos em Agroecologia do estado de Minas Gerais. Sendo assim, 

os critérios de inclusão para a participação na pesquisa foram: ser maior de 18 anos e participar 

de algum Grupo/Núcleo de Estudos em Agroecologia do estado de Minas Gerais, estando esses 

critérios explicitados no Termo de Compromisso Livre e Esclarecido (TCLE), na primeira 

página do questionário.  

O convite para a participação na pesquisa foi feito via e-mail. Os Grupos/Núcleos e seus 

respectivos contatos foram mapeados por meio da base de dados do site Agroecologia em Rede 

e das páginas oficiais das instituições de ensino. O e-mail de convite constou um texto 

explicando a natureza da pesquisa e sua importância, convidando os participantes do 

Grupo/Núcleo em questão a participarem voluntariamente, juntamente com o link para um 

vídeo de convite feito pela pesquisadora e o link para acessar o questionário. No e-mail foi 

esclarecido aos candidatos a participantes da pesquisa que antes de responderem às perguntas 

disponibilizadas no questionário virtual, seria apresentado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, o qual deveriam dar sua anuência para prosseguir. Importante enfatizar que o e-

mail de convite contou apenas com um remetente e um destinatário, ou seja, foram enviados 

um por um. Ao todo, foram enviados convites para 21 Grupos/Núcleos mapeados em Minas 

Gerais.  
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O questionário virtual (APÊNDICE A) foi feito utilizando a ferramenta gratuita 

“Formulários Google” e constituído por 6 Seções, contendo uma série de perguntas ordenadas. 

Na Seção 1, constava um texto explicando a natureza da pesquisa e sua importância, bem como 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE B). Tendo em vista o caráter 

virtual da pesquisa, o procedimento adotado para a obtenção do consentimento do participante 

foi clicar no botão indicativo de aceite “Li e CONCORDO em participar da pesquisa”, que 

apareceu nessa página do questionário, logo em seguida da apresentação do TCLE. Essa forma 

de registro do consentimento está descrita no TCLE para que o participante pudesse entender 

como daria sua anuência ao documento. Todos as pessoas que responderam ao questionário 

consentiram sua participação na pesquisa e receberam a cópia do TCLE assinado pelas 

pesquisadoras, sendo enfatizada a importância de guardar em seus arquivos essa cópia do 

documento eletrônico. Se alguém clicasse no botão “Li e NÃO CONCORDO em participar da 

pesquisa” não teria acesso ao questionário, sendo encaminhado para uma página de 

agradecimento e orientados a fechar a página do navegador.  

A identidade do participante foi mantida em sigilo e sua identificação para a descrição e 

análise das respostas, bem como em todos os materiais produzidos a partir da pesquisa, foi feita 

somente por um codinome (nome fictício) definido por ele no início do questionário. Vale 

ressaltar também que todas as citações diretas das respostas do questionário estão em itálico e 

foram escritas exatamente da mesma forma que o participante fez, não sendo feita nenhuma 

alteração.  

As perguntas do questionário foram abertas de resposta curta, fechadas (aquelas em que 

o participante escolhe uma opção), de múltipla escolha (que são também perguntas fechadas, 

porém, o participante pode escolher uma ou mais opções de resposta) e abertas de resposta 

longa. Dessa forma, pelas variadas classes de perguntas, foi possível realizar uma análise 

quantitativa e qualitativa dos dados coletados. Com excessão da última, as perguntas eram de 

caráter obrigatório, ou seja, para a finalização e envio do questionário o participante deveria 

responder todas elas. Entretanto, para garantir o direito do participante de não responder a 

qualquer pergunta que desejasse, todas as perguntas tiveram como opção de resposta “Não 

tenho condições de responder”. Assim, o participante tinha a possibilidade de enviar o 

questionário sem que fosse necessário interromper sua participação caso não quisesse responder 

alguma pergunta específica.  

A análise dos dados foi feita a partir da leitura e tabulação das respostas obtidas pelo 

questionário e está descrita no capítulo a seguir. Importante destacar que pela variedade dos 

tipos de perguntas, os gráficos gerados para a análise também foram variados. Assim, para as 
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perguntas fechadas que geraram gráficos de rosca, os dados foram apresentados pelo porcentual 

do total de respostas. No caso das perguntas de múltipla escolha, nas quais os participantes 

poderiam escolher mais de uma resposta, optou-se pela utilização do gráfico de barras 

horizontal e da descrição dos dados numericamente. O gráfico de barras horizontal também foi 

utilizado para demonstrar numericamente a quantidade de participantes por Grupo/Núcleo e por 

cidade. No caso das perguntas abertas, utilizou-se da abordagem Análise de Conteúdo, que é 

uma forma de tratar dos dados qualitativamente, conforme descrito por Bardin (2015). A análise 

objetificou a interpretação das respostas para cada pergunta feita bem como da correlação entre 

essas respostas, buscando verificar como os resultados obtidos dialogam com os referenciais 

teóricos. Além disso, pela quantidade de respostas obtidas e a impossibilidade de contemplar 

todas elas na dissertação, foi produzido um livro-reportagem. Ele conta com todos os dados 

recolhidos no questionário, sendo um material que faz parte dos resultados da pesquisa, com 

seu processo de produção descrito no Capítulo 6 e que se encontra completo no APÊNDICE C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

5 RESULTADOS E ANÁLISE 

 Do total de 21 Grupos/Núcleos convidados, 12 participaram da pesquisa – o que 

corresponde a 57,2% - sendo um número expressivo. Dessa forma, alcançou-se uma diversidade 

de pontos de vista para a pesquisa, conforme esperado, demonstrando engajamento por parte 

dos Grupos/Núcleos, mesmo em um período de adversidades.  

O questionário, como é possível observar no APÊNDICE A, foi dividido em 6 seções. 

Ele recebeu um total de 36 respostas, sendo 34 destas respostas válidas. Dois respondentes do 

questionário não se encaixaram nos critérios de inclusão da pesquisa – participar de algum 

Grupo/Núcleo de Estudos em Agroecologia de Minas Gerais – e por isso foram desconsideradas 

desse estudo. Assim sendo, o total de participantes na pesquisa foram 34 pessoas. A seguir, 

serão apresentados os resultados por seção, bem como as análises e correlações feitas a partir 

desses resultados. 

5.1 Seção 1 e 2 

A primeira seção do questionário, conforme mencionado no capítulo anterior, foi 

destinada à descrição da pesquisa, apresentação do TCLE e coleta de consentimento da 

participação. A segunda seção do questionário foi destinada a coletar informações de 

caracterização dos participantes, sendo elas: um codinome (nome fictício para identificação nos 

materiais produzidos a partir da pesquisa), o Grupo/Núcleo de Estudos em Agroecologia de 

Minas Gerais que faz parte (Figura 3) e a cidade e estado que reside (Figura 4). 

Figura 3 – Quantidade de participantes por Grupo/Núcleo de Estudos em Agroecologia  

 

Fonte: Autora, 2022. 
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A pesquisa contou com a participação de pessoas de 12 Grupos/Núcleos diferentes de 

Minas Gerais, sendo eles: AUÊ! – Grupo de Estudos em Agricultura Urbana; ECOA – Núcleo 

de Educação do Campo e Agroecologia; Grupo Aranã de Agroecologia; CVT GUAYI – Centro 

Vocacional Tecnológico de Agroecologia e Produção Orgânica de Minas Gerais; NAGÔ – 

Núcleo de Agroecologia de Governador Valadares; NEA Inconfidentes – Núcleo de Estudos 

em Agroecologia Inconfidentes; NEA Mutiró – Núcleo de Estudos em Agroecologia Mutiró; 

NEA UFU – Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da Universidade 

Federal de Uberlândia; NEA Yebá Ervas & Matos – Núcleo de Estudos em Agroecologia Yebá 

Ervas & Matos; NEAP – Núcleo de Estudos em Agroecologia Puri; NEASA – Núcleo de 

Estudos em Agroecologia do Semiárido Mineiro e NEMAAF – Núcleo de Estudos 

Multidisciplinares em Agroecologia e Agricultura Familiar da UFLA. No geral, a média de 

participação de pessoas por Grupo/Núcleo variou de uma a três pessoas, com apenas duas 

exceções: ECOA, com oito participantes e GUAYI, com seis participantes. Em relação às 

cidades dos participantes, o gráfico a seguir apresenta a proporção: 

Figura 4 – Quantidade de participantes por cidade 

 

Fonte: Autora, 2022. 

A pesquisa contou com participantes de 12 cidades diferentes e 2 estados. Importante 

frisar que a cidade nesse caso é aquela na qual o participante reside, e devido ao Ensino 
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Emergencial Remoto, as pessoas poderiam estar em suas cidades e não na cidade sede da sua 

respectiva Instituição. Dessa forma, era possível que uma pessoa que participa de um 

Grupo/Núcleo de Minas Gerais não estivesse no estado durante o período de coleta de dados, 

como foi o caso do participante de Mauá, em São Paulo. Apesar disso, é possível observar que 

83,3% das cidades correspondem à cidades sedes de Instituições de Ensino, sendo elas: Belo 

Horizonte, Diamantina, Governador Valadares, Lavras, Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, 

Sete Lagoas, Uberlândia e Viçosa. Em termos de Mesorregião, a pesquisa alcançou 7 das 12 

existentes no estado, sendo elas: Norte de Minas, Jequitinhonha, Triâgulo Mineiro e Alto 

Paranaíba, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Campo das Vertentes e Zona 

da Mata. Sendo assim, as respostas vieram a partir de vivências e realidades distintas, 

proporcionadas pela diversidade de regiões alcançadas.  

5.2 Seção 3 

A terceira seção do questionário contemplou perguntas relacionadas ao contato e 

conhecimento dos participantes com a Agroecologia e assuntos afins. A primeira pergunta foi 

sobre como a pessoa conheceu a Agroecologia, como mostra a Figura 5 a seguir: 

Figura 5 – Como os participantes conheceram a Agroecologia 

 

Fonte: Autora, 2022. 

Do total de participantes, a maioria – 76,5% – afirmou ter conhecido a Agroecologia por 

meio da Universidade. O segundo meio mais indicado foi “Familiares/amigos”, seguido por 

“Trabalho”. Além disso, 8,8% das pessoas assinalam a alternativa “Outro”, descrevendo a 

seguir ter sido por meio de: Movimentos Sociais; Curso de Agroecologia da PBH e também 

atuação na CPOrg- MG; Ensino Médio. A opção “Mídia (televisão, jornal, internet)” disponível 
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para resposta não foi marcada por ninguém. O resultado é condizente com o meio em que a 

pesquisa foi vinculada, Grupos e Núcleos de Instituições Superiores de Ensino, e evidencia que 

a Universidade é um vetor importante na difusão do conhecimento agroecológico. Por outro 

lado, também pode indicar que a Agroecologia é pouco veiculada pela mídia, uma vez que até 

uma pessoa chegar na graduação, ela possivelmente já teve contatos diversos com meios de 

comunicação. A segunda pergunta da seção questionou a quanto tempo a pessoa conhecia a 

Agroecologia, conforme mostra a Figura 6: 

Figura 6 – Há quanto tempo os participantes conhecem a Agroecologia 

 

Fonte: Autora, 2022. 

Como é possível perceber por meio do gráfico, houve uma crescente em relação a 

quantidade de pessoas por intervalo de tempo, sendo os intervalos maiores de tempo 

selecionados pela maioria dos participantes. Nenhuma pessoa assinalou a opção ‘Menos de 1 

ano’, ao passo que 47% indicou conhecer a Agroecologia há mais de 10 anos, e 32,4% indicou 

conhecer entre 5 e 10 anos. A ausência de pessoas no intervalo de menos de um ano e apenas 

8,8% no intervalo entre 1 e 3 anos pode ser um reflexo do momento de pandemia da Covid-19, 

uma vez que as atividades remotas podem ter dificultado a entrada de novas pessoas nos 

Grupos/Núcleos, permanecendo aquelas que já estavam anteriormente ao momento pandêmico, 

e que possivelmente conhecem a Agroecologia a mais tempo. 

A terceira pergunta dessa seção questionava se a pessoa vivenciava ou promovia a 

Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano, e todos os participantes escolheram a opção 

‘Sim’. Em seguida, foi questionado de que maneira isso se dava, em uma pergunta de múltipla 

escolha em que era possível marcar uma ou mais respostas, como mostra a Figura 7: 
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Figura 7 – De que maneira se dá a vivência e/ou promoção da Agroecologia no cotidiano dos 

participantes 

 

Fonte: Autora, 2022.  

Das 34 pessoas participantes da pesquisa, 32 selecionaram a opção ‘Estudo e contribuo 

na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico’, o que é coerente com o 

público da pesquisa, que são os Grupos e Núcleos de Estudo em Agroecologia. Com 29 

respostas, a segunda opção mais marcada pelos participantes foi ‘Consumo de produtores 

locais, dando preferência e promovendo o mercado local’, seguido por ‘Compro cestas 

agroecológicas’ e ‘Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica’, 

com 19 e 16 respostas respectivamente. Isso mostra que, além de se envolverem com a 

Agroecologia no âmbito acadêmico, é prioridade dos participantes buscar consumir os produtos 

de base agroecológica, seja por meio do cultivo próprio ou da compra. Seguindo os resultados, 

tem-se ‘Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente’ 

assinalada por 13 pessoas. Mesmo que em um número menor, ainda sim é expressivo e sinaliza 

que a dimensão local passa a ser importante para essas pessoas não somente no âmbito da 

alimentação, mas também da arte. Por fim, ‘Faço parte de uma CSA (Comunidades que 

Sustentam a Agricultura)’ foi marcada em sete respostas. A pergunta também contava com a 

opção ‘Outra’, a qual foi selecionada por oito pessoas, que a seguir descreveram de que forma, 

conforme mostra o Quadro 1:  
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Quadro 1 – Respostas de quem marcou a opção ‘Outra’ na pergunta 4 

Codinome Resposta 

Borum “Feiras de troca de Sementes Crioulas; Intercâmbios de saberes” 

Guapuruvu “Na forma como me relaciono com outros seres e com a natureza” 

Romã “Estudo e disseminação do conhecimento agroecológico relacionado aos 

saberes ancestrais da cultura popular” 

Cratília “Pesquisador em Agroecologia na Embrapa” 

Feijão “Participo da resistência á mineração” 

Resistência “Faço parte de um coletivo de agroecologia, o CAAC (Coletivo de 

Agroecologia do Aglomerado Cabana), e de um NEA, o NEA-Mutiró. Por 

meio dos dois, estou envolvido em atividades no campo da Agroecologia” 

Pedra Sabão “Favoreço a comercialização de produtos agroecológicos na região” 

Fonte: Autora, 2022.  

De forma geral, foram mencionadas algumas outras atividades do campo do estudo, 

pesquisa e disseminação de conhecimento, ações do campo prático – como trocas, intercâmbios 

e comercialização – e temas afim, no caso, a mineração. Além disso, um ponto que merece 

destaque é a resposta que mencionou uma mudança comportamental, na maneira de se 

relacionar com ‘outros seres e com a natureza’. É uma resposta que mostra o potencial da 

Agroecologia de mudar percepções, paradigmas e, consequentemente, atitudes. 

A pergunta cinco questionou se o participante conhecia e se relacionava de alguma forma 

com o movimento de Economia Popular Solidária, um tema que é tangente à Agroecologia. 

Como mostra o gráfico da Figura 8, a maioria das respostas foi positiva: 

Figura 8 – Relação dos participantes com a Economia Popular Solidária 

 
Fonte: Autora, 2022.  

Do total de participantes, 50% afirmou conhecer a Economia Popular Solidária e 

participar como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio e Fomento ou 
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Gestor(a) Público(a) – que são as três esferas possíveis de participação. Já 44,1% das pessoas 

afirmaram conhecer a Economia Popular Solidária, porém, não participar e apenas 5,9% 

disseram não conhecer. Essa é uma correlação relevante a ser feita uma vez que a Economia 

Popular Solidária defende outras relações econômicas que não a capitalista, e entre suas pautas, 

a Agricultura Familiar e a Agroecologia têm protagonismo, sendo esferas que compartilham 

dos mesmos valores. Assim, são lutas que quando articuladas se fortalecem. 

Trazendo mais um tema tangente à Agroecologia, a pergunta seis indagou se o contato 

com a Agroecologia mudou a relação da pessoa com a alimentação, e se sim, em quais aspectos. 

A pergunta foi de múltipla escolha, sendo possível marcar mais de uma resposta. O gráfico da 

Figura 9 apresenta os resultados: 

Figura 9 – Em quais aspectos o contato com a Agroecologia mudou a alimentação dos participantes 

 
Fonte: Autora, 2022. 

Olhando para o gráfico é perceptível que todas as opções foram muito marcadas, e com 

excessão da alternativa ‘Outro’, a resposta menos marcada foi ‘Consumo uma variedade maior 

de alimentos’ com 25 pessoas, o que ainda sim é um número grande dentro do total de 34 

participantes. Empatadas com o maior número de respostas, as opções ‘Procuro saber de onde 

vem o alimento e/ou quem produziu’ e ‘Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde’ 

foram marcadas por 33 pessoas. Já ‘Conheço uma variedade maior de alimentos’ e ‘Diminui o 

consumo de alimentos ultraprocessados’ foram selecionadas por 29 e 28 pessoas, 

respectivamente. A expressividade desses dados é notável e mostra como a Agroecologia 

impacta positivamente na relação das pessoas com a sua alimentação. A preocupação com a 

saúde e com a origem dos alimentos é um aspecto muito importante, que cria uma conexão da 

pessoa com o que ela consome e uma consciência do ato de se alimentar. Conhecer e consumir 
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mais alimentos é um dos possíveis reflexos da diversidade que a Agroecologia carrega, já que 

se produz não somente o que sempre está nas prateleiras do hortifruti do supermercado, mas 

alimentos sazonais, locais e de variadas espécies. Além disso, a redução do consumo dos 

ultraprocessados pode significar uma preferência pelos alimentos in natura ou de 

processamento simples, sendo opções mais saudáveis. Duas pessoas selecionaram a opção 

‘Outro’ e acrescentaram o que mais mudou, mostrando uma transformação no entendimento do 

que é a alimentação e nas esferas que ela pode impactar, conforme consta no Quadro 2: 

Quadro 2 – Respostas de quem marcou a opção ‘Outro’ na pergunta 6 

Codinome Resposta 

Resistência “Passei a enxergar a alimentação como um ato político” 

Beija-flor “Passei a me interessar pelo cultivo dos alimentos que irão me nutrir; 

Cultivo alguns alimentos; Fiz uma composteira buscando dar um 

melhor destino a parte dos meus alimentos ao mesmo tempo que produz 

o composto que será destinado ao que está sendo plantado; passei a 

criar galinhas, tendo assim meus próprios ovos caipira” 

Fonte: Autora, 2022. 

A última pergunta dessa seção foi se a pessoa cultivava alimentos e, a partir da resposta, 

direcionava para qual seção ela iria a seguir. Aquelas que responderam ‘Sim’, seguiram para a 

seção 4, que foi específica para quem cultivava. Aquelas que responderam ‘Não’ ou ‘Não tenho 

condições de responder’ foram direcionadas para a seção 5, dando continuidade ao questionário. 

O gráfico da Figura 10 apresenta a proporção das respostas: 

Figura 10 – Participantes que cultivam alimentos 

 
Fonte: Autora, 2022. 

Um ponto importante de ser ressaltado é uma pequena disparidade que apareceu nas 

respostas. Conforme o gráfico da Figura 8 mostra, 61,8% dos participantes afirmaram cultivar 
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alimentos. Entretanto, na pergunta 4, a opção ‘Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em 

transição agroecológica’ foi marcada por uma quantidade um pouco menor de pessoas. 

Possivelmente, por ser uma pergunta que tinham outras alternativas, essas pessoas podem ter 

priorizado outras respostas em relação a essa e não tê-la marcado, entretanto, ao serem 

questionadas diretamente sobre isso, afirmaram cultivar.  

5.3 Seção 4 

Nessa seção, a quantidade total de respondentes foi de 21 pessoas, correspondente 

somente a quem assinalou ‘Sim’ na pergunta anterior. Para esses que afirmaram cultivar, a 

seção 4 apresentou algumas perguntas específicas sobre a prática. A primeira delas foi como se 

caracteriza o espaço de cultivo da pessoa, buscando entender como se configura espacialmente 

o cultivo, como apresenta a Figura 11: 

Figura 11 – Como se caracteriza o espaço de cultivo dos participantes 

 

Fonte: Autora, 2022. 

Do total de respondentes nessa seção, 85,7% cultivam em casa, sendo 66,7% no quintal 

e 19% em vasos e outros recipientes. Já 9,5% das pessoas assinalaram cultivar em apartamento, 

em vasos e outros recipientes e 4,8% assinalou a opção ‘Outro’, especificando a seguir ser com 

“Agricultores parceiros”. Interessante observar que todas as pessoas cultivam em um espaço 

privado, no qual se configura o habitar – seja em casa ou em apartamento. A pergunta 

disponibilizava outras alternativas, tais quais: ‘Em um terreno urbano público’, ‘Em um terreno 

urbano privado (próprio ou de terceiros)’ e ‘Em uma praça’, porém nenhuma delas foi 

assinalada, sendo um ponto em comum de todas se tratarem de espaços coletivos. 

Quando questionados sobre quais fatores os motivaram a cultivar, na segunda pergunta 

da seção, que foi aberta, os participantes deram respostas que tangem variadas esferas, sendo 
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citados ao todo 27 fatores motivacionais diferentes. Alguns fatores apareceram apenas em uma 

resposta, enquanto outros foram comuns a mais de um participante, aparecendo em até cinco 

respostas. O quadro abaixo mostra todos os fatores motivacionais mencionados, divididos pela 

quantidade de respostas em que apareceram: 

Quadro 3 – Fatores motivacionais e a quantidade de vezes em que apareceram 

Quantidade de respostas 

em que apareceu 

Fator motivacional 

5 Alimentos saudáveis. 

4 Prazer da colheita e se alimentar do que plantou; Acompanhar o 

processo/desenvolvimento do plantio; Ter plantas medicinais e 

temperos. 

3 Ocupação Terapêutica; Economia; Saúde; Fortalecer relação com a 

terra/natureza. 

2 Aprender fazendo; Saber a origem do alimento; Dar finalidade 

produtiva a terra; Soberania alimentar; Relação com avós/bisavós; 

Amor pelas plantas; Não usar agrotóxicos. 

1 Alimentar o filho; Afinidade; Transformar o momento do cultivo em 

um momento familiar e entre amigos; Experimentar na prática os 

desafios de cultivar; Plantio de sementes de árvore para doar; 

Motivações espirituais; Aprofundar a relação com a 

agrobiodiversidade doméstica; Isolamento social; Unir teoria e 

prática; Engajamento socioambiental; Conhecer e descobrir 

peculiaridades de cada espécie; Valorizar a produção do outro. 

Fonte: Autora, 2022. 

Partindo da análise de conteúdo dos fatores trazidos pelos participantes, é perceptível que 

a motivação para iniciar um cultivo pode partir de lugares distintos. Isso é positivo e mostra 

que, apesar da individualidade e prioridade de cada pessoa, sempre pode haver uma razão pela 

qual cultivar faz sentido para ela. Pode vir pela questão da saúde, prezando por alimentos 

frescos, sem agrotóxicos e realizando uma atividade que é terapêutica e prezando pela 

Soberania Alimentar. Também pode vir pela possibilidade de desenvolver uma relação com a 

natureza e seus processos, tendo prazer em plantar, cuidar, presenciar o desenvolvimento e 

colher, compreendendo assim a complexidade de cada etapa. Ou ainda, por questões 

econômicas, ancestrais, espirituais, socioambientais e assim por diante.  

A terceira pergunta da seção indagou qual a importância do cultivo para a pessoa, sendo 

uma pergunta de múltipla escolha na qual era possível marcar mais de uma resposta. O gráfico 

da Figura 12 apresenta os resultados: 
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Figura 12 – Importância do cultivo para os participantes 

 
Fonte: Autora, 2022. 

Das sete opções de respostas apresentadas, a mais assinalada foi a de ‘Bem-estar mental’, 

com 20 pessoas, seguida por ‘Bem-estar físico’, com 18. Essas duas respostas estão 

relacionadas a saúde de forma geral, e vão muito de encontro com o momento causado pela 

pandemia e o consequente distanciamento social, no qual a saúde física e mental das pessoas 

foi posta em risco. Nessa circunstância, buscar por atividades que pudessem proporcionar bem-

estar foi fundamental, e possivelmente para essas pessoas esse papel do cultivo foi reforçado, e 

para outras, surgiu como oportunidade. Em terceiro lugar ficou ‘Manter um espaço permeável 

e em uso’, com 15 respostas, refletindo uma consciência necessária sobre a permeabilidade na 

cidade. Já as respostas ‘Subsistência ou complementação alimentar’ e ‘Contato com a cultura 

local/familiar’ empataram com 11 pessoas assinalando, sendo um número significativo. Por 

fim, tem-se a alternativa escolhida apenas por duas pessoas, ‘Renda ou complementação da 

renda familiar (comercialização)’, o que é condizente com o público respondente da pesquisa, 

composto majoritariamente por docentes e discentes. Uma pessoa assinalou a opção ‘Outra’, 

relatando a seguir ser importante a “Relação com as entidades vegetais e animais conviventes”. 

 A pergunta seguinte abordou sobre as dificuldades enfrentadas para cultivar, 

questionando quais eram as principais. Sendo uma pergunta de múltipla escolha e possibilidade 

de marcar mais de uma resposta, uma das alternativas se destacou, como pode ser visto no 

gráfico da Figura 13 a seguir:  
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Figura 13 – Principais dificuldades enfrentadas pelos participantes para cultivar 

 
Fonte: Autora, 2022. 

 Sendo apontada por muitos participantes como a única dificuldade, a opção 

‘Disponibilidade de tempo’ foi assinalada por 17 pessoas, um número bastante alto dentre o 

total de 21 respondentes da seção. A seguir, empatadas com 6 respostas, ficaram ‘Cansaço 

físico’ e ‘Falta de acesso à terra’, sendo a segunda podendo ser interpretada como pouca 

disponibilidade de espaço, já que na primeira pergunta dessa seção, 20 pessoas afirmaram 

cultivar em casa ou apartamento. Com números menos expressivos, ‘Falta de recursos 

financeiros’ foi assinalada por quatro pessoas, ‘Cansaço mental’ por três pessoas e ‘Nenhuma’ 

por duas. Uma pessoa assinalou a alternativa ‘Outra’ e apontou a “Dificuldade com 

conhecimentos técnicos”. 

 Por fim, a última pergunta da seção foi aberta e questionou aos participantes como a 

pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo. Treze participantes alegaram, de modo 

geral, ter afetado positivamente, sendo as justificativas mais levantadas: a maior disponibilidade 

de tempo por estar em casa; a prática como uma atividade terapêutica e o fornecimento de 

alimentos frescos. Entretanto, três destas respostas também afirmaram que em um segundo 

momento, com o início do ensino remoto, a sobrecarga de tarefas diminuiu o tempo dedicado 

ao cultivo. Dos demais participantes, três afirmaram que a pandemia afetou negativamente, seja 

pela sobrecarga do ensino remoto, ou pela impossibilidade de realizar as trocas e multirões. E 

por fim, cinco alegaram não ter afetado ou não ter afetado significativamente. A seguir, o 

Quadro 4 apresenta uma resposta representativa para cada uma dessas categorias: 
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Quadro 4 – Exemplos de respostas da última pergunta da Seção 4 

Codinome Categoria Resposta 

Nyota Afetou 

positivamente 

“A pandemia aumentou a prática de cultivo, já que pelo 

isolamento e alta dos preços procurei aumentar minha 

produção em casa para distração e alimentação” 

Guapuruvu Afetou 

negativamente 

“Impossibilitou trocas, mutirões” 

Crisântemo Não afetou “Não afetou, continuo com meu quintal” 

Fonte: Autora, 2022. 

  Essas respostas mostram como cada pessoa se afeta de formas diferentes a partir de uma 

mesma situação, e que ‘ser afetado’ é algo que pode depender do ponto de vista. Para aqueles 

que indicaram ter afetado positivamente, estar em casa foi um fator importante que facilitou e 

motivou mais cultivar, partindo da esfera individual. Quem se disse afetado negativamente 

mencionou a ausência de atividades que eram coletivas, impedidas pela conjuntura, e como 

estar em casa sobrecarregou mais do que gerou tempo. Já aqueles que não foram afetados, 

possivelmente já dispendiam um certo tempo e cuidado para o cultivo e apenas os mantiveram. 

5.4 Seção 5 

A quinta seção do questionário contemplou três questões fechadas, nas quais os 

participantes assinalavam o grau de concordância com as afirmações apresentadas, todas 

relacionadas à pandemia. A primeira afirmação foi ‘O distanciamento social decorrente da 

pandemia da Covid-19 levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço’, cuja 

qual apresentou os resultados observados no gráfico da Figura 14:  

Figura 14 – Grau de concordância para mudança na percepção sobre o uso do espaço 

 
Fonte: Autora, 2022. 
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Do total de participantes, 58,8% afirmou concordar e 35,3% concordou fortemente. 

Apenas 5,9% se posicionou de forma neutra, assinalando ‘Não concordo e nem discordo’. 

Dentre as três afirmações, essa foi a única com a qual nenhum participante discordou. Com 

distanciamento social, o ensino remoto e o home office, as pessoas passaram a ficar muito mais 

tempo em casa, precisando adaptá-la para poder realizar as atividades de trabalho, estudo, lazer, 

exercício físico, dencanso e outras. Consequentemente a percepção sobre o uso do espaço, de 

uma forma geral, foi transformada e ressignificada. O olhar para os espaços internos e externos 

– como a horta, o jardim, o quintal – passou a buscar outras possibilidades e potencialidades de 

uso, o que é muito positivo. 

A afirmação seguinte foi ‘O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19 

aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia (seja no cultivo, no 

estudo, no fomento)’ e apresentou os resultados observados no gráfico da Figura 15: 

Figura 15 – Grau de concordância para aumento no tempo dedicado à relação com a Agroecologia  

 

Fonte: Autora, 2022. 

A segunda afirmação gerou um resultado diferente da primeira, ficando ‘Não concordo e 

nem discordo’ e ‘Concordo’ empatadas na frente com 32,4% das respostas cada, seguido de 

‘Concordo fortemente’ com 23,5% e por último ‘Discordo’ com 11,7%. Conforme discutido 

nos resultados da última pergunta da seção anterior, algumas pessoas mantiveram as atividades 

e o tempo dedicados para a Agroecologia, mesmo em um cenário diferente, sendo também uma 

possibilidade para quem aqui assinalou ‘Discordo’ e ‘Não concordo e nem discordo’. Já as 

demais pessoas, que concordaram em algum grau com a afirmação, possivelmente passaram a 

ter mais tempo para se dedicar, ou escolheram ter mais tempo para se dedicar, uma vez que a 

conjuntura da pandemia transformou, de muitas maneiras, as prioridades das pessoas. É 
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possível, inclusive, que esse aumento seja reflexo de uma mudança na forma como se entende 

o uso do espaço, conforme discutido na afirmação anterior. A última afirmação apresentada foi 

‘O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19 me levou a buscar mais 

conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, vídeos, cartilhas e/ou publicações 

científicas’ e apresentou respostas em todas as opções, como mostra o gráfico da Figura 16:  

Figura 16 – Grau de concordância para buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia 

 
Fonte: Autora, 2022. 

 

Aqui, os resultados também mudaram um pouco, com todas as opções assinaladas. Nessa, 

a alternativa ‘Concordo’ foi marcada por 41,2% das pessoas e ‘Concordo fortemente’ por 

26,5%. Com o distanciamento social, muitas atividades que antes aconteciam presencialmente 

passaram a acontecer online e em grande quantidade, o que aumentou a possibilidade de realizar 

cursos e formações mesmo estando em casa. Além disso, uma das possibilidades de dedicar 

mais tempo para a relação com a Agroecologia, como mencionado na afirmação anterior, é por 

meio da pesquisa e estudo, que pode se dar tanto por formações, como por leituras, vídeos e 

demais ferramentas disponíveis na internet. Já 20,6% das pessoas se posicionaram neutras, 

8,8% discordou e 2,9% discordou fortemente. Uma das possibilidades para esse cenário, além 

daquela na qual a pessoa se manteve realizando as mesmas coisas que anteriormente, é a 

sobrecarga gerada pelo ensino remoto e pelo home office. Para algumas pessoas, ao invés de 

gerar uma disponibilidade maior de tempo, acabou demandando mais tempo do que no 

prensencial, dificultando assim realizar outras atividades em maior quantidade. 
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5.5 Seção 6 

 

 A seção 6 foi a última no questionário e contou com três perguntas abertas de respostas 

longas. Foram nessas perguntas que os participantes puderam dar sua opinião acerca do assunto 

tratado na pesquisa, descrevendo seu imaginário e compartilhando experiências. Conforme 

citado anteriormente, todas as respostas do questionário estão na íntegra no livro-reportagem, 

uma vez que não seria possível colocar todas aqui. Para discorrer sobre as respostas de cada 

pergunta, utilizou-se da análise de conteúdo, buscando identificar os pontos em comum entre 

elas e estabelecer categorias, bem como pontos que foram únicos e que são de grande relevância 

para o tema, apresentando algumas respostas completas que possam representar isso. 

 A primeira pergunta foi ‘Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no 

planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que formas você acredita que isso pode ser 

feito?’. Para a primeira parte dela, 100% dos participantes deram resposta positiva, respondendo 

que ‘Sim’ ou ‘Com certeza’. Para a segunda parte, foi possível perceber duas categorias de 

respostas: aquelas nas quais os participantes fizeram uma descrição mais conceitual e aquelas 

em que eram enumeradas ações práticas que poderiam ser aplicadas para incorporação dos 

princípios agroecológicos nas cidades. Foram cinco respostas do primeiro tipo, sendo a primeira 

delas a da Cactoniana, que afirmou que:  

Sim, acredito que um dos principios que mais se adeque as cidades seja o de 

usar espécies ou variedades adaptadas às condições locais de solo e clima, 

afim de conservar e ampliar a biodiversidade dos ecossistemas e dando maior 

interação ao solo, plantas e animais.  

Nessa resposta, é possível observar que a pessoa participante mencionou princípios muito 

importantes quando se trata da Agroecologia, que foram discorridos no Capítulo 2, que são: a 

esfera local, conservação e ampliação da biodiversidade dos ecossistemas e as interações entre 

as espécies. Esses princípios não somente são possíveis de serem aplicados no meio urbano, 

como necessários. Também mencionando questões da cidade, Umburuçu diz que: 

Sim, os princípios agroecológicos estão sintonizados com perspectivas de 

ocupação de espaços e promoção de territórios ecológicos e saudáveis nas 

cidades. A Agroecologia pode contribuir para a dinâmica de circulação de 

pessoas e produtos nas cidades, evitando problemas dos transportes, por 

exemplo.   

Um ponto que merece destaque é a questão da ocupação dos espaços e a promoção de 

territórios ecológicos e saudáveis serem possíveis a partir dos princípios agroecológicos, 

entendendo esses espaços e territórios possíveis tanto no rural, quanto no urbano, haja vista que 

os ritmos e os elementos da natureza estão presente em todos eles. Além disso, o exemplo 
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apontado corresponde ao princípio que prioriza as relações e trocas na esfera local. A seguir, a 

resposta de Artemísia, além de ter mencionado algumas ações práticas, afirmou que: 

[...] É preciso também ecologizar as cidades, pois o excesso de 

urbanização/artificailização distancia as pessoas da natureza, dificultando 

muito o debate acerca da importância dos princípios agroecológicos para 

nossa sobrevivência enquanto espécie humana.  

 Pode-se entender que, ao falar sobre ‘ecologizar as cidades’, Artemísia se refere à 

necessidade de aumentar a diversidade dos elementos e recursos naturais na cidade, uma vez 

que a densidade dos elementos construídos trazidos pela urbanização – tais como as casas e 

prédios, espaços públicos impermeabilizados, vias públicas asfaltadas, infraestrutura de energia 

e telecomunicações, dentre outros – acabam por homogeneizar uma paisagem não natural, 

afastando as pessoas desse convívio diário. Trazendo a discussão também para a esfera social:  

Sim. A Agroecologia em sua amplitude conceitual, ao se colocar como ação 

que envolve /se constitui como ciência, técnica, tecnologia nas interfaces com 

a sociedade, os movimentos sociais, tem papel fundamental em repensar os 

territórios nas cidades. Mais que isso, ao operar com as relações de trabalho, 

ela modifica a estruturação social, o que impacta nas formas como as cidades 

serão projetadas, planejadas e geridas. Pela Agroecologia, pode-se pensar 

(re)dimensionamentos, outros espaços e o papel da produção, mesmo em 

contextos urbanos. (RESISTÊNCIA)  

 Em sua resposta, ao falar sobre as dimensões da Agroecologia, Resistência aponta para 

fatores fundamentais: repensar e (re)dimensionar os territórios e modificar a estrutura social. 

Esses pontos se relacionam com a esfera do humano e com o princípio da participação popular 

democrática, na qual as pessoas têm papel fundamental na construção dos espaços em que 

habitam e na produção daquilo que consomem. Por fim, na quinta resposta dessa categoria, 

Beija-flor afirma que: 

Tudo que é feito em desacordo com o que traz benefícios para a natureza está 

fadado (mesmo que a longo prazo) ao fracasso. Todas as ações de gestão das 

cidades deveriam ser ponderadas, de alguma forma, com os padrões naturais. 

 De maneira direta e simples, Beija-flor trouxe uma questão que deveria ser a base para 

tudo: os padrões naturais. Do planejamento à execução dos espaços construídos, assim como 

nos espaços de cultivo, levar em consideração os ritmos e ciclos naturais, a sazonalidade, o 

clima e tudo que se relacionada com isso é fundamental para obter um resultado harmônico e 

benéfico para todos. 

A segunda categoria de resposta foi aquela em que foram enumeradas ações práticas 

que podem ser aplicadas para incorporação dos princípios agroecológicos nas cidades, 

representando um total de 30 respostas desse tipo (uma das respostas se encaixou em ambas as 
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categorias). Para que seja possível entender melhor sobre a estrutura da resposta que aqui se 

refere, segue uma como exemplo: 

Pensar espaços para promover a agricultura familiar e hortas comunitárias, 

seja em espaços coletivos ou em quintais. Promover experiências (de 

conhecimento, plantio e uso) relacionadas à ideia de farmácia viva e saúde 

alternativa. Espaços que sejam para incentivar alimentação saudável mas 

também a convivência social. Promover e criar mecanismos de para 

revitalização de rios. Promoção de espaços que suscitem pesquisas e 

experiências sobre os saberes ancestrais e a cultura popular. (ROMÃ) 

 A partir da resposta dada por Romã, é possível perceber a estrutura das respostas dessa 

categoria, compostas por uma série de ações concretas. Para conseguir fazer uma análise, as 

ações mencionadas nas respostas foram sendo agrupadas por temática, permitindo visualizar 

todas as ações que foram mencionadas e a quantidade de respostas em que apareceram. Após o 

agrupamento e tabulação, chegou-se no seguinte resultado mostrado na Figura 17: 

Figura 17 – Temas mencionados nas respostas da primeira pergunta da seção 6 

Fonte: Autora, 2022. 

 A partir do gráfico acima, é possível observar os diversos temas que apareceram em 

comum para várias respostas, dando destaque aos três primeiros que foram mencionados 16, 13 

e 11 vezes respectivamente, sendo eles: Hortas comunitárias e produção coletiva; Espaços 

públicos, áreas verdes e paisagismo e Políticas Públicas. Interessante notar a conexão entre os 

três. O primeiro se refere à produção de alimentos agroecológicos feita de forma coletiva, seja 

em hortas urbanas comunitárias, terrenos baldios, parques e espaços cedidos pelo poder público. 

Já o segundo se refere à qualidade e quantidade de espaços públicos, áreas verdes, parques e 
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corredores ecológicos, considerando não somente a presença de espécies ornamentais, mas 

também de espécies produtivas, como as frutíferas, plantas medicinais, aromáticas, 

condimentares e afins, prezando pela democratização e valorização desses locais, abrangindo 

suas formas de ocupação e facilitando o acesso. O terceiro agrupou todas as menções feitas à 

políticas públicas, nas quais boa parte se referia à políticas que dessem subsídio para os temas 

1 e 2. Além desses, outros pontos levantados nessa temática foram sobre as políticas públicas 

em prol da Economia Solidária, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, compras 

institucionais da Agricultura Familiar, acesso à terra e ao território, acesso à água, conservação 

dos recursos naturais e ampliação das ações já existentes no campo da Agroecologia. 

 Em seguida, mencionados em 9 respostas, aparecem os temas: Fortalecimento dos 

produtores locais, feiras e circuitos curtos de comercialização e Quintais produtivos. O 

primeiro aqui citado agrupou as menções dos participantes sobre o fomento, fortalecimento e 

promoção das feiras locais, redes de consumidores e produtores e dos circuitos curtos de 

comercialização, bem como apoio e maior visibilidade à agricultura familiar e às produtoras e 

produtores agroecológicos locais, incentivando o consumo dos alimentos deles provindos. Já o 

segundo reuniu todas as respostas acerca da produção de alimentos agroecológicos em casas e 

edifícios, especialmente no quintal, e a importância de manter espaços domésticos permeáveis 

e “desimpermeabilizar” aqueles que não são.  

 Sendo mencionado seis vezes, o tema Farmácia Viva e Saúde Coletiva abrangeu as 

respostas sobre farmácias vivas e hortas terapêuticas, bem como sua integração aos postos e 

unidades de saúde, promovendo o conhecimento, plantio e uso das plantas medicinais. Já os 

temas mencionados em cinco respostas foram: Educação; Bioconstrução e construções de 

baixo impacto; Águas e Arborização urbana com frutíferas.  O primeiro desses, Educação, 

reuniu ações como hortas agroecológicas nas escolas, inserção da horto terapia nos currículos 

escolares, articulação com as redes de educação para projetos de agroecologia e uma educação 

contextualizada que leve em consideração, por exemplo, o conhecimento popular. O tema 

Bioconstrução e construções de baixo impacto abrangeu as respostas relacionadas à habitação, 

como melhoria dos ambientes, o incentivo e adoção da bioconstrução como técnica e de 

materiais de baixo impacto, especialmente para a construção de casas populares e para pessoas 

desabriagadas. Já o tema Águas foi bem amplo e contemplou ações como tecnologias para 

captação de águas (utilizando os canteiros urbanos, por exemplo), mecanismos para 

revitalização dos rios, reutilização de águas cinzas e das chuvas e melhoria da qualidade da 

água distribuída. Por fim, o tema Arborização urbana com frutíferas, apesar de poder ter entrado 

no tema de Espaços públicos e áreas verdes, surgiu como um tema separado por ser mencionado 
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muito especificamente nas respostas. Nele, foram reunidas as menções ao incentivo do 

planejamento de arborização com espécies frutíferas – não somente nas praças, mas também 

nos corredores de ruas e avenidas – e a criação de pomares urbanos, associando os benefícios 

das árvores ao microclima com o fornecimento de alimentos nos espaços comuns. 

 Em menor escala, estão os temas citados menos de cinco vezes. A começar pelo de 

Compostagem e reciclagem do lixo, que agrupou as ações relacionadas a promoção da 

compostagem do lixo orgânico doméstico, para utilização nos cultivos, a criação de programas 

eficientes de gestão de resíduos, coleta seletiva e centros de reciclagem, abrangendo assim as 

formas de minimizar o impacto do lixo, tanto em sua forma orgânica quanto não orgânica. Em 

seguida, vem o tema da Conservação dos recursos naturais e biodiversidade, representando as 

ações citadas sobre a proteção das Áreas de Proteção Permanetes (APPs), conservação e 

ampliação da biodiversidade dos ecossistemas e a conservação dos recursos naturais (sendo eles 

biológicos, hídricos, minerais e energéticos). Na sequência, o tema de Associações 

comunitárias e participação popular incluiu respostas como as Associações comunitárias dos 

bairros e cidades serem norteadas na transição agroecológica, a inserção de pautas da 

Agroecologia por meio da mobilização social e a necessidade de uma participação coletiva e 

democrática para efetivar a agroecologia enquanto alternativa. Fechando os temas presentes no 

gráfico e que dizem por si só, seguem: Saneamento básico e Espaços para estudos dos saberes 

ancestrais. 

 Para encerrar as respostas da pergunta 1, algumas ações mais espefícas foram 

mencionadas em apenas uma resposta cada. São elas: Cozinha solidária; Implantação do 

Método de Certificação Orgânica e acesso ao selo; Criação de abelhas nativas; Implantação de 

tecnologias sociais sustentáveis; Acabar com a dendrofobia; Renda para áreas rurais e Mudança 

na concepção de urbanismo. Em especial, sobre a última ação citada, vale aqui a citação do seu 

contexto para uma análise mais profunda, na resposta de Cabrito: “(...) Mudar a concepção de 

urbanismo que só quer árvore para sombra e paisagismo, é preciso integrar isso com a 

alimentação humana e dos animais que vivem nas cidades (pássaros, abelhas, etc)”. Essa 

resposta diz muito sobre o que pode ser a cidade a partir dos princípios agroecológicos. Retirar 

do verde urbano o estigma de uma função apenas estética ou de conforto ambiental e pensar 

como parte intrínseca da cidade. Integrar a natureza vegetal na natureza construída da cidade 

simboliza a construção de um espaço biodiverso, acolhedor para todos os tipos de seres, capaz 

de promover não somentes as funções supracitadas, mas ir além. É fazer com que o urbanismo 

seja feito à favor do direito à cidade, o que inclui o direito à moradia, à infraestrutura, ao 

saneamento básico, ao lazer, ao transporte, mas também à alimentação, à saúde e a 
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convivialidade com a biodiversidade natural. Por isso o presente trabalho reforça e reintera a 

necessidade de um olhar e uma ação transdisciplinar por parte daqueles que planejam e 

constroem as cidades, para que o resultado possa dar conta da complexidade de tudo que se tem 

e que se precisa nelas.  

 A segunda pergunta da seção 6 foi “O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade 

guiada por um Urbanismo Agroecológico?” e recebeu respostas variadas, desde as mais 

suscintas e com uma descrição breve até as mais longas com maiores detalhes. Assim como 

pedido, as pessoas descreveram seu imaginário, colocando em palavras a cidade idealizada. 

Essa descrição, em alguns casos, representou espaços físicos que correspondiam a 

materialização de muitos dos temas presentes nas respostas da pergunta 1. Um exemplo desse 

tipo de resposta é a do Caju, como mostra a seguir:   

Imagino ruas com piso permeável, com muitas árvores nas quais as crianças 

brincam e comem frutas no pé junto aos passarinhos e saguis. Ciclovias e 

transporte público elétrico eficiente e barato reduziram a frota de carros e 

motos. Casas, prédios e construções com placas solares, captação de água de 

chuva, telhados verdes, quintais agroflorestais. Praças com jardins sensoriais 

e pomares, para além dos gramados e plantas ornamentais, que se tornem 

espaços biodiversos que promovam a interação com os vegetais. Hortas 

comunitárias espalhadas pela cidade, de modo que qualquer pessoa que 

cultivar tenha uma horta em seu bairro e um grupo de pessoas acolhedoras. 

Uma cidade com feiras agroecológicas semanais itinerantes abrangendo 

todos os bairros/regiões, e com circuitos curtos de comercialização de 

produtos agroecológicos para compra direta por encomenda. E muito mais...  

 Para além da descrição de como seriam os espaços físicos, outra categoria de respostas 

foi a daquelas que levaram o imaginário para pensar sobre os paradigmas e valores dessa cidade 

e da sociedade, refletindo as mudanças que seriam geradas a partir da Agroecologia. A resposta 

a seguir exemplifica bem isso:  

Uma cidade em que o público predomina sobre o privado. Uma cidade em 

que várias dimensões da vida humana, a partir do trabalho e da produção e 

reprodução humanas, podem ser contempladas. Uma cidade em que a 

contradição com o rural não existiria mais, na medida em que ambos são 

redimensionados em seu papel e importância, não destituindo suas 

diferenças, mas não estabelecendo hierarquias. (RESISTÊNCIA) 

Ainda nessa categoria, a resposta de Mandacaru traz uma visão fundamental: 

Acredito que o urbanismo agroecológico deveria considerar os vários 

aspectos que hoje causam uma visão dicotômica cidade/natureza, 

tencionando essa relação podemos pensar a realidade das cidades na sua 

totalidade: água, moradia, comida de verdade, circuitos de comercialização, 

lazer, saúde, preservação, etc.  
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 As duas respostas que exemplificaram essa categoria retratam muito bem a 

potencialidade que a Agroecologia carrega de transformar o paradigma de cidade: 

desconstruindo hierarquias entre os espaços urbanos e rurais e mudando a visão dicotômica que 

separa a cidade da natureza. A partir de um entendimento amplo dos processos e ciclos – 

naturais e sociais – é compreender que tudo que existe integra um mesmo espaço, e assim, 

possuem relevância. É compreender que a sustentabilidade, tão discutida, só pode existir em 

uma perspectiva que coloca o comum como prioridade. 

Por fim, tem-se a categoria de respostas que são uma mescla do que foi apresentado nos 

exemplos anteriores, sendo compostas pela descrição de espaços físicos bem como dos ideários 

presentes nessa cidade imaginada. A seguir, a resposta de Mandioca exemplifica bem essa 

categoria, ao dar uma descrição que envolve esferas fundamentais no assunto aqui tratado: 

Imagino uma cidade com justiça socioambiental e alimentar em que espaços 

coletivos/comunitários sejam apoiados, bem como as/os sujeitas/os que 

produzem. Imagino uma cidade com circuitos curtos de comercialização e 

consumo de produtos sem veneno e produzidos através de relações justas e 

solidárias. Imagino uma cidade construída através de perspectivas 

antiracistas e feministas, na qual o conhecimento popular é valorizado 

(financeiramente, através de políticas públicas, etc). Imagino uma cidade em 

que as políticas (habitação, alimentação, trabalho, etc) busquem cada vez 

mais a interseccionalidade em suas 

formulações/implementações/monitoramento tendo como princípios 

orientadores as construções populares agroecológicas.  

 Apesar das respostas contemplarem muitas ações, não foi possível fazer uma tabulação 

como na pergunta 1, uma vez que as respostas aqui estão mais complexas e com elementos mais 

conectados uns aos outros, configurando um cenário em que eles se complementam. Dessa 

forma, todas as respostas estão completas no livro-reportagem que acompanha esse trabalho, 

sendo algumas delas escolhidas para estarem em destaque, como detalhado no capítulo 

seguinte.  

 A pergunta 3, última da seção 6 – e também a última do questionário – foi na verdade 

um espaço para que, caso a pessoa se sentisse à vontade, deixasse um relato acerca da sua 

experiência com a agroecologia. Como essa era uma pergunta opcional, não foram todas as 

pessoas que responderam, resultando em uma participação de 19 pessoas do total de 34. 

 A partir da análise dos relatos, foi possível identificar quatro categorias, como será 

mostrado a seguir. A maior parte dos relatos foram ligados às experiências com a Agroecologia 

no âmbito da educação, sendo relacionados ao Núcleo/Grupo que a pessoa participa, à 

pesquisas, programas de extensão ou até mesmo a eventos. É uma categoria condizente com o 

público-alvo da pesquisa, levando em conta que essas experiências partem de seus cotidianos 
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enquanto membros de seus respectivos Núcleos/Grupos. Mas, apesar do ponto em comum que 

é a educação, os relatos foram únicos e apontam para como cada pessoa na sua individualidade 

absorve e reverbera tais experiências e como ela entende a Agroecologia nesse contexto. O 

relato compartilhado por Tatu exemplifica bem essa categoria: 

Participo da agroecologia na perspectiva da academia, apoiando iniciativas 

e realizando pesquisas ou sistematizações. Percebo a agroecologia como um 

processo coletivo que se relaciona com a mudança do padrão de produção e 

consumo, mas também como uma forma diferente de pensar o 

desenvolvimento no campo e na cidade, valorizando as famílias agricultoras, 

os recursos naturais, e estabelecendo relações complementares e respeitosas. 

Envolve valores bastante diferentes daqueles disseminados pela sociedade 

capitalista e contribui para uma sociedade mais justa, fraterna, politizada, 

com respeito à diversidade.  

 Outra categoria de resposta identificada foi aquela na qual as pessoas usaram o espaço 

para poderem compartilhar o que é Agroecologia para elas, dando uma definição pessoal e 

trazendo esse entendimento para dentro de sua vivência, como descrito por Joaninha: 

Agroecologia é vida. é respeito e valorização aos distintos saberes, é a 

felicidade encontrada na simplicidade e na riqueza da abundância ao mesmo 

tempo. É a bondade na relação com a terra e entre todos os seres humanos. 

É a água cristalina que jorra e mata a sede. E o alimento que sacia e nutre. 

É o afeto, boas risadas e causos que se constrói na vida cotidiana. É amor 

que sinto profundamente como minha própria natureza em tudo que faço e 

construo. 

 Houve aquelas pessoas que relataram sobre sua vivência no quintal, da maneira que elas 

levam a teoria para a prática diária e também aquelas que descreveram como conheceram a 

Agroecologia, como a partir da Cultura Popular ou pela Ancestralidade, assim descrito por 

Cactoniana no relato a seguir: 

Eu conheci a agroecologia por meio do meu avô. Sou de Mauá SP e meu avõ 

que reside em Suzano SP, tem no seu pedaço de terra muitas coisas cultivadas 

de forma alternada (agroflorestal), quando eu fui fazer gestao ambiental em 

florestal, entendi que aquele processo de cuidado, de agregar a familia pra 

plantar junto, pra colher, pra preparar o alimento se chamava agroecologia. 

O caminho que levamos permitiu que desejassemos sempre um espaço pra 

cultivo, seja ele na cidade ou no campo. Hoje, resido na area rural em Viçosa 

e continuo a fomentar os ensinamento de meu avô. A agroecologia ancestral 

nao se apaga do sangue, se continua por ele.   

Finalizando as categorias de relatos, algumas pessoas descreveram como conhecer a 

Agroecologia provocou transformação, ampliou a visão e fez ir além, como compartilha Nyota: 

A agroecologia me fez pensar além da minha profissão e do meio acadêmico, 

através do estudo e do convívio com outras pessoas do meio, eu entendi sobre 

minha ancestralidade e espiritualidade, também sobre a gigante 

agrobiodiversidade existente e uma melhor forma de me alimentar e ser.  
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Em uma análise geral das respostas obtidas na pesquisa, é notável, inicialmente, que os 

participantes têm um histórico de conhecimento e relacionamento com a Agroecologia, não 

apenas no âmbito acadêmico (que seria esperado, visto que fazem parte de Grupos/Núcleos de 

estudo), mas também no âmbito pessoal, de suas experiências e escolhas de vida. É importante 

considerar isso, visto que mostram as transformações que vem a partir dessa relação.  

Quando se trata das respostas dadas na seção 6, um fato interessante é como os 

participantes tiveram abordagens que vão desde a escala micro – aquela das ações que partem 

do indivíduo, em seus espaços pessoais – passam para uma escala média – quando se referem 

à ações coletivas, que partem de movimentos e dos bairros – chegando em uma escala macro – 

que engloba ações que dizem respeito à cidade, seu planejamento, seus espaços e suas políticas. 

Isso mostra claramente como é possível que as ações se dêem ao mesmo tempo, a partir de 

agentes e escalas distintas, transformando do indívuo à sociedade, mas indo de encontro ao 

mesmo ponto comum.  

Por fim, uma correlação que merece destaque é entre os resultados da pergunta 1 da 

seção 4 com os da pergunta 1 da seção 6. Na primeira, que levantou sobre os espaços de cultivo 

dos participantes, todos eles alegaram ser um espaço privado, no qual se configura o habitar – 

seja em casa ou em apartamento. Já na outra questão, o tema mais citado pelos participantes foi 

justamente o das hortas comunitárias e plantios coletivos. Assim, apesar dessas pessoas só 

cultivarem em casa, elas demonstram que existe a demanda pelos espaços que são coletivos, 

públicos e que promovem o cultivo na cidade. E que essa e as várias outras ações mencionadas 

nos resultados dessa pesquisa, tem a capacitade de mobilizar transformações significativas na 

qualidade do urbano. Para isso acontecer é preciso que existam estímulos para que os agentes 

nas mais variadas escalas, como mencionado acima, possam concretizá-las. Esse estímulo pode 

partir de vários lugares, e o presente trabalho defende que o urbanismo pode ser um deles.  
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6 LIVRO-REPORTAGEM: UM REGISTRO LÚDICO 

Visto a riqueza e unicidade de cada resposta obtida no questionário veiculado, observou-

se que somente o capítulo anterior, destinado a descrever os resultados e análises da pesquisa, 

não seria suficiente para registrar tudo o que foi coletado. Portanto, com o objetivo de dar a 

devida relevância e espaço para cada participante, buscou-se construir um material que pudesse 

compilar todas as respostas completas recebidas na pesquisa e assim, colocá-las disponíveis de 

forma que cada uma delas pode ser lida. No processo de entender qual formato corresponderia 

a esse tipo de arquivo, foi no livro-reportagem que se encontrou a definição mais próxima da 

intenção aqui proposta. Segundo Belo (2006) o livro-reportagem pode ser definido como um 

instrumento aperiódico de difusão de informações jornalísticas. O autor complementa 

reforçando que, pelo seu perfil não imediatista, ele abre espaço para abordagens diferentes, 

originais, criativas e menos urgentes. O tipo de captação para o livro-reportagem pode ser 

variado, desde uma entrevista convencional, geralmente semiestruturada, até o relato pessoal 

que também pode ser chamado de histórias de vida. Para Couto (2017, p.51): 

As histórias de vida (...) são assim chamadas porque o entrevistador costuma 

deixar seu entrevistado, ele mesmo, tomar a palavra e narrar os fatos como 

melhor lhe aprouver, dando importância aos fatos por ele vividos, ou seja, 

dando seu próprio ponto de vista para o acontecimento. (...) As histórias de 

vida são preferíveis quando se trata de um livro-reportagem mais humanizado, 

cujo foco são os personagens e suas experiências vividas, muitas vezes 

experiências que ganham mais cor, vivacidade e veracidade nas palavras de 

quem as vivenciou, que na transcrição de uma fita gravada e reportada por um 

jornalista.  

Pelos motivos discorridos pela autora, o livro-reportagem foi o formato que mais se 

encaixou para a compilação pretendida, uma vez que a pesquisa foi a coleta de respostas do 

questionário, que por sua vez também continha espaços para os participantes falarem de 

maneira livre sobre seu imaginário e seu relato. Para além de colocar as respostas de cada 

participante na íntegra, algumas dessas respostas ganharam também destaque. A descrição do 

imaginário feita pelas pessoas participantes de uma forma muito rica pode ser inspiradora para 

os leitores. 

Inicialmente, decidiu-se criar uma ilustração para cada codinome escolhido pelos 

participantes. A sugestão foi que a pessoa escolhesse um codinome que remetesse à 

Agroecologia, e, provando a diversidade incrível da natureza, nenhum deles se repetiu e cada 

pessoa escolheu um diferente. Esses elementos ganharam, então, uma ilustração e deixaram a 

descrição de cada resposta ainda mais única. O livro-reportagem foi diagramado em um formato 
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quadrado, no qual cada resposta ocupou duas páginas, um verso e uma frente. A seguir, a Figura 

18 mostra um exemplo de como ficaram as respostas dispostas no livro-reportagem: 

Figura 18 – Exemplo de como cada resposta foi diagramada no livro-reportagem 

 
Fonte: Autora, 2022. 

O livro está dividido por cidades, em ordem alfabética, e para cada cidade as respostas 

foram também ordenadas alfabeticamente pelos codinomes. Assim, o primeiro bloco reúne as 

respostas de participantes de Belo Horizonte, o segundo de Diamantina, o terceiro de 

Governador Valadares e assim por diante. Para os destaques das respostas sobre o imaginário 

da cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico, optou-se por escolher uma por cidade e 

colocá-la na abertura do bloco. Ao lado da resposta em destaque, foi colocada uma imagem da 

cidade em questão, como mostra o exemplo da Figura 19: 

Figura 19 – Exemplo do destaque de resposta e abertura do bloco da cidade 

 
Fonte: Autora, 2022. 
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A partir da imagem de cada cidade, o leitor pode observá-la e compreender algumas de 

suas características. Assim, ao ler as respostas de cada participante, é possível que se faça uma 

relação do que foi dito com os espaços urbanos apresentados, em um exercício de reflexão. 

Ao final do livro-reportagem, o leitor também é convidado à responder e a registrar de 

que formas acredita ser possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão 

das cidades, bem como o que vem no imaginário ao pensar uma cidade guiada por um 

Urbanismo Agroecológico. Depois do mundo passar por momentos tão difíceis com o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19, e de estar presenciando diariamente a degradação de 

seu ecossistema, imaginar é um ato de resistência. A pessoa que se permite imaginar cria para 

si um lugar possível, um lugar melhor. E, a partir desse imaginário, tira forças e coragem para 

concretizá-lo e torná-lo real. Foi o que essa pesquisa também buscou, dar para os participantes 

e leitores a oportunidade e o espaço para sonhar um cenário ideal com a Agroecologia. O livro-

reportagem se encontra completo no APÊNDICE C. 

Assim sendo, o conjunto obtido pela produção da dissertação e do livro-reportagem 

compõe um material diverso, interdisciplinar e com o potencial de atingir pessoas de variados 

contextos, fazendo jus à Linha 2 – Processo de Difusão: Popularização, Educação e 

Aplicabilidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O atravessamento da pandemia da COVID-19 na pesquisa provocou mudanças em seu 

curso, exigiu adaptações e resiliência. O virtual passou a ser a opção viável para uma 

comunicação segura com o público, e mesmo diante das dificuldades e sobrecargas do 

momento, os Grupos e Núcleos de Estudo em Agroecologia acolheram, participaram e 

contribuíram, gerando importantes resultados. 

Em uma análise geral das respostas obtidas, a pesquisa teve participação de 34 pessoas, 

de 12 Grupos/Núcleos e de 12 cidades diferentes, apresentando assim um público bastante 

diverso. A maior parte dos participantes teve o primeiro contato com a Agroecologia por meio 

da Universidade, sendo os intervalos entre 5 e 10 anos e mais de 10 anos os mais selecionados 

pelos participantes quando questionados sobre o tempo que a conhecem. Estudando, 

contribuindo e disseminando o conhecimento agroecológico e consumindo de produtores locais 

foram as opções mais escolhidas quando questionados sobre como vivenciam e promovem a 

Agroecologia no seu cotidiano. Em relação às temáticas tangentes, apenas duas pessoas 

alegaram não conhecer a Economia Popular Solidária. Quanto à alimentação, todos os 

participantes apresentaram mudanças positivas após terem contato com a Agroecologia, sendo 

a preocupação em como a saúde será afetada e a origem dos alimentos as de maior destaque.  

Das 21 pessoas que disseram cultivar, todas cultivam em suas respectivas casas e 

apartamentos, seja no quintal ou em vasos.  As motivações para cultivar são variadas, sendo as 

mais citadas ter alimentos saudáveis, o prazer da colheita e de comer o que plantou e 

acompanhar o desenvolvimento do plantio. A importância que o cultivo tem para as pessoas 

também é diversa, sendo as mais assinaladas o bem-estar mental e físico, enquanto a dificuldade 

enfretada é, para a maioria, disponibilidade de tempo. A pandemia afetou o cultivo de maneiras 

diferentes para cada participante, mas uma boa parte diz ter sido de forma positiva por estarem 

em casa e com mais tempo para se dedicarem. A seção que avaliou alguns impactos que a 

conjuntura da pandemia trouxe, revelou que houve uma mudança na percepção do uso do 

espaço para quase todos os participantes. Sobre o aumento de tempo dedicado na relação com 

a Agroecologia, mais da metade deles concordou. E, sobre terem buscado mais conhecimento 

sobre a Agroecologia nesse período, quase 70% concordaram em algum nível. 

Por fim, na seção de perguntas abertas, todos os participantes afirmaram acreditar ser 

possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades. Quanto as 

formas que isso pode ser feito, as respostas foram variadas e apresentaram desde descrições 

conceituais dos princípios que podem ser incorporados até as descrições de ações concretas, as 
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quais as mais mencionadas foram: hortas comunitárias e produção coletiva; espaços públicos, 

áreas verdes e paisagismo e políticas públicas. Quando questionados sobre o que vinha no 

imaginário ao pensar em uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico, as respostas 

foram desde as mais suscintas e com uma descrição breve até as mais longas com maiores 

detalhes. Nelas, as pessoas descreveram seu imaginário, colocando em palavras a cidade 

idealizada, resultando em cenários ricos em diversidade e com uma sociedade baseada em 

outros paradigmas. A última pergunta proporcionou um espaço para que discorressem sobre 

suas experiências com a Agroecologia, e coletou relatos ligados às experiências com a 

Agroecologia no âmbito da educação; à definição pessoal do que é Agroecologia; à vivência no 

quintal, à forma de levar teoria para a prática diária, à forma como conheceram a Agroecologia 

e como esse conhecer provocou transformação, ampliou a visão e fez ir além.  

A partir de todo o percurso da pesquisa, incluindo o referencial teórico, metodologia, 

aplicação e resultados, considera-se que ela cumpriu seu objetivo de produzir conhecimento no 

que tange o estudo do conceito de Urbanismo Agroecológico como uma contribuição 

subversiva aos processos em curso no urbano. As respostas obtidas demonstram as 

transformações na vivência daqueles que conhecem a Agroecologia, a partir de um olhar mais 

atento ao alimento, sua produção e às pessoas envolvidas no processo, preocupação com a saúde 

humana e ambiental, um entendimento de outra economia possível, a necessidade da quebra 

das dicotomias entre campo e cidade, sociedade e natureza e assim por diante. Todas essas 

percepções mudam a maneira das pessoas serem e estarem no espaço, a partir do momento em 

que elas proporcionam um olhar sistêmico, um olhar para o todo, e não para as realidades 

fragmentadas e para um discurso reducionista. 

Assim, pensar em uma vertente do urbanismo que seja guiada pelos princípios da 

Agroecologia é potencializar a Agricultura Urbana em todas as suas pautas, levando-as para o 

universo acadêmico e profissional. O estudo do Urbanismo Agroecológico como abordagem 

possível para o planejamento e gestão das cidades é uma contribuição para uma educação que 

seja interdisciplinar, que conecte áreas e pense em soluções amplas e inclusivas. Com isso, tem 

a pretensão de alcançar o direito à cidade em sua plenitude, ao integrar o acesso aos vários 

elementos que compõem o viver: alimentação, saúde, habitação, trabalho, mobilidade, lazer e 

outros. É esperado que a partir daqui novas pesquisas acerca do assunto possam surgir, partindo 

de diferentes pontos de vista. Aqui, o olhar foi a partir das pessoas que já conhecem a 

Agroecologia em algum nível e que vivenciam a cidade. Um outro olhar desejável seria partindo 

do campo do urbanismo, para que seja possível entender como se dá a compreensão por esse 

ponto de vista e assim, traçar futuras ações para o fortalecimento dessa abordagem.  
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APÊNDICE A – Modelo do Questionário 

SEÇÃO 1 

Apresentação da pesquisa e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, para que o 

candidato a participante faça a leitura e assinale em seguida se concorda ou não em participar.  

 

 Considerando que fui informado(a) dos objetivos e das condições de minha participação: 

( ) Li e CONCORDO em participar da pesquisa 

( ) Li e NÃO CONCORDO em participar da pesquisa 

 Endereço de e-mail para envio da cópia assinada do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido: 

(Resposta aberta curta) 

 

SEÇÃO 2 

  Codinome (escolha um nome fictício para te identificarmos): 

Você pode escolher, por exemplo, o nome de uma flor, de um alimento ou de algum outro 

elemento que te remeta à agroecologia. 

(Resposta aberta curta). 

 

 Qual é a sua cidade e estado? 

(Resposta aberta curta). 

 

 De qual Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA) de Minas Gerais você faz parte? 

(Resposta aberta curta). 

 

SEÇÃO 3 

  Como você conheceu a Agroecologia? 

( ) Universidade 

( ) Trabalho 

( ) Mídia (televisão, jornal, internet) 

( ) Familiares/amigos 

( ) Outro 

( ) Não tenho condições de responder 
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 Caso tenha marcado a opção “Outro” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 

 

 Há quanto tempo você conhece a Agroecologia? 

( ) Menos de 1 ano 

( ) Entre 1 e 3 anos 

( ) Entre 3 e 5 anos 

( ) Entre 5 e 10 anos 

( ) Mais de 10 anos 

( ) Não tenho condições de responder 

 

  Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não tenho condições de responder 

 

 Caso tenha marcado “Sim” no item anterior, de qual maneira isso se dá? 

Você pode marcar mais de uma opção. 

[ ] Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica 

[ ] Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local 

[ ] Compro cestas agroecológicas 

[ ] Faço parte de uma CSA (Comunidades que Sustentam a Agricultura) 

[ ] Consumo e/ou promovo o artesanato e a arte produzida localmente 

[ ] Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico 

[ ] Outra 

[ ] Assinalei “Não” ou “Não tenho condições de responder” no item anterior 

 

 Caso tenha marcado a opção “Outra” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 
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  Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular 

Solidária? 

( ) Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico 

Solidário, Entidade de Apoio e Fomento ou Gestor(a) Público(a) 

( ) Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo 

( ) Não conheço a Economia Popular Solidária 

( ) Não tenho condições de responder 

 

 O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais 

aspectos? 

Você pode marcar mais de uma opção. 

[ ] Conheço uma variedade maior de alimentos  

[ ] Consumo uma variedade maior de alimentos 

[ ] Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu 

[ ] Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde 

[ ] Diminuí o consumo de alimentos ultraprocessados 

[ ] Outro 

[ ] Não mudou 

[ ] Não tenho condições de responder 

 

 Caso tenha marcado a opção “Outro” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 

 

 Você cultiva alimentos? 

( ) Sim 

( ) Não 

( ) Não tenho condições de responder 

 

SEÇÃO 4 (Será direcionado para essa seção apenas quem responder “Sim” na pergunta 

anterior. Quem responder “Não” ou “Não tenho condições de responder” será 

direcionado para a Seção 5) 

 Como se caracteriza o espaço que você cultiva? 

( ) Em casa, no quintal 



79 

 

( ) Em casa, em vasos e outros recipientes 

( ) Em apartamento, em vasos e outros recipientes 

( ) Em um terreno urbano público 

( ) Em um terreno urbano privado (próprio ou de terceiros) 

( ) Em uma praça 

( ) Outro 

( ) Não tenho condições de responder 

 

 Caso tenha marcado a opção “Outro” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 

 

 Quais os fatores te motivaram a cultivar? 

(Resposta aberta curta).  

 

  Qual a importância do cultivo para você? 

Você pode marcar mais de uma opção. 

[ ] Subsistência ou complementação alimentar 

[ ] Renda ou complementação da renda familiar (comercialização) 

[ ] Bem-estar físico 

[ ] Bem-estar mental 

[ ] Contato com a cultura local/familiar 

[ ] Manter um espaço permeável e em uso 

[ ] Outra 

[ ] Não tenho condições de responder 

 

 Caso tenha marcado a opção “Outra” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 

 

  Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar? 

Você pode marcar mais de uma opção. 

[ ] Disponibilidade de tempo 

[ ] Cansaço físico 

[ ] Cansaço mental 
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[ ] Falta de acesso à terra 

[ ] Falta de recursos financeiros 

[ ] Nenhuma 

[ ] Outra 

[ ] Não tenho condições de responder 

 

 Caso tenha marcado a opção “Outra” na pergunta anterior, qual? 

(Resposta aberta curta). 

 

 Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo? 

(Resposta aberta curta). 

 

SEÇÃO 5 

Assinale o grau de concordância com as afirmações abaixo: 

 O isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 levou a uma mudança na 

minha percepção sobre o uso do espaço. 

( ) Discordo fortemente 

( ) Discordo 

( ) Não concordo e nem discordo 

( ) Concordo 

( ) Concordo fortemente 

 

  O isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 aumentou o tempo que eu 

dedico à minha relação com a agroecologia (seja no cultivo, no estudo, no fomento). 

( ) Discordo fortemente 

( ) Discordo 

( ) Não concordo e nem discordo 

( ) Concordo 

( ) Concordo fortemente 

 

  O isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19 me levou a buscar mais 

conhecimento sobre a agroecologia, como cursos online, vídeos, cartilhas e publicações 

científicas. 
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( ) Discordo fortemente 

( ) Discordo 

( ) Não concordo e nem discordo 

( ) Concordo 

( ) Concordo fortemente 

 

SEÇÃO 6 

 Você acha possível a aplicação dos princípios da Agroecologia no planejamento urbano 

e gestão das cidades? Se sim, como você acha que isso pode se dar? 

(Resposta aberta longa).  

 O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade pautada em um Urbanismo 

Agroecológico?  

Você pode descrever como imagina uma cidade agroecológica, o que isso te remete ou o que você 

desejaria de um ambiente urbano baseado nos princípios da agroecologia.   

(Resposta aberta longa).  

 Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.  

Você pode falar sobre a sua vivência no cultivo (seja ele individual ou coletivo), no apoio e fomento 

de produtores(as)/artistas, na produção do conhecimento agroecológico ou em outras dimensões que 

você acredita serem importantes para o fortalecimento da agroecologia. É um espaço livre.  

(Resposta aberta longa).  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

Prezado(a) participante, você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da 

pesquisa “O URBANISMO AGROECOLÓGICO COMO CONTRIBUTO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA DE CIDADE” desenvolvida por Letícia 

Lara do Carmo, sob orientação da professora Drª Renata de Souza Reis pelo Programa 

Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades e 

Sustentabilidade (PIPAUS) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

 

Sobre o objetivo geral  

O objetivo geral é produzir conhecimento no que tange o estudo do conceito de Urbanismo 

Agroecológico como uma contribuição subversiva aos processos em curso no urbano, 

discorrendo sobre seus princípios e concebendo formas de aplicação, por meio do levantamento 

e sistematização de experiências práticas e vivências nos territórios, utilizando a pesquisa 

teórica e de campo.  

Por que o participante está sendo convidado (critério de inclusão)  

Você está convidado(a) a participar da pesquisa caso seja maior de 18 anos e participe de algum 

Núcleo de Estudos em Agroecologia do estado de Minas Gerais. A sua participação é voluntária, 

isto é, ela não é obrigatória, possuindo plena autonomia para decidir se quer ou não participar, 

bem como retirar sua participação a qualquer momento. Não haverá penalização de nenhuma 

maneira caso decida não consentir sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito 

importante para a execução da pesquisa.  

Identificação do participante ao longo da pesquisa 

Você tem a garantia de que sua identidade será mantida em sigilo. A identificação nos materiais 

produzidos a partir desta pesquisa será feita somente por um codinome (nome fictício) definido 

por você.  

Procedimentos detalhados que serão utilizados na pesquisa 

A sua participação consistirá em responder a um questionário online, com perguntas elaboradas 

pelas pesquisadoras, relacionadas a elementos da sua vivência com a agroecologia, o impacto 

da conjuntura atual causada pela pandemia da Covid-19 nessa vivência, bem como relatos de 

experiências e suas percepções acerca da relação entre agroecologia e o urbano.  

Tempo de duração do questionário 

O tempo estimado para responder o questionário é de 15 minutos. 

Guarda dos dados e materiais coletados na pesquisa   

As respostas do questionário serão armazenadas em arquivos digitais, assim como os 

resultados, e somente as pesquisadoras terão acesso às mesmas. Ao final da pesquisa, todo 
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material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, conforme Resolução 466/12 e 

orientações do CEPSJ. A qualquer momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você 

poderá solicitar das pesquisadoras informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o 

que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste documento. 

Explicitar benefícios diretos (individuais ou coletivos) ou indiretos aos participantes da 

pesquisa 

Este estudo apresenta como benefício o compartilhamento de experiências e percepções acerca 

da agroecologia, bem como o acesso dos participantes ao material a ser produzido. Além disso, 

pode-se citar a contribuição com o desenvolvimento do conhecimento científico e na 

consolidação de material para processos de ensino-aprendizagem, gerando retorno social. É 

garantido pelas pesquisadoras encaminhar os resultados da pesquisa para publicação 

respeitando os devidos créditos. 

Previsão de riscos ou desconfortos e procedimentos para minimizá-los 

Os riscos para os participantes da pesquisa são mínimos, como desconforto ou desinteresse. 

Caso o participante não se sinta confortável ou não queira responder alguma pergunta, ele tem 

o direito de não responder, bem como poderá interromper e/ou desistir de participar a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo. Em relação aos riscos característicos do ambiente virtual, 

pode-se citar a falha na conexão com a internet e uma consequente perca de respostas já 

preenchidas e não enviadas, as limitações das pesquisadoras para assegurar total 

confidencialidade e potencial risco de sua violação. Para minimizar tais riscos, o questionário 

ficará aberto por um período de tempo predeterminado e informado ao participante, permitindo 

que uma nova tentativa de resposta seja realizada caso necessário, e serão utilizadas senhas de 

complexidade forte para acesso aos espaços de guarda dos dados e materiais da pesquisa.  

Uso de Imagem e Relato 

Há no questionário da pesquisa uma seção na qual é possível que o participante escreva um 

relato, bem como adicione anexos (foto, pintura, colagem, desenho e afins) que ilustrem a 

experiência contada e/ou uma representação artística feita por ele sobre o tema. É importante 

ressaltar que os anexos não deverão conter nenhuma forma de identificação do participante. 

Esses relatos e anexos poderão fazer parte do livro-reportagem a ser produzido e utilizados para 

fins científicos e de estudos (dissertação, artigos, banners, slides). Dessa forma, fica ressaltado 

que ao confirmar sua participação nesta pesquisa estará de acordo com a utilização de seu relato 

e dos anexos enviados por você no livro-reportagem e para fins científicos e de estudos, 

cedendo assim na sua totalidade a qualquer direito de uso.  

Sobre divulgação dos resultados da pesquisa 

Os resultados gerais poderão ser divulgados em palestras, periódicos, artigos, revistas 

científicas e na dissertação. Além disso, a pesquisa resultará em um livro-reportagem contendo 

os relatos e anexos cedidos pelos participantes. Posteriormente, serão disponibilizados os links 

para o acesso digital à dissertação e ao livro-reportagem, estando as pesquisadoras à disposição 

para eventuais esclarecimentos. 
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Considerações finais 

Não haverá nenhum custo pela sua participação neste estudo, bem como não haverá 

compensação financeira. Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este 

estudo ou sobre seus direitos como participante do estudo. Se outras perguntas surgirem mais 

tarde, poderá entrar em contato com as pesquisadoras. Fica garantido seu acesso ao registro do 

consentimento sempre que solicitado de acordo com Resolução 510/2016, artigo 17, inciso X, 

além do recebimento de uma via do termo. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de Ética 

em Pesquisa da CEPSJ. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Dessa forma o comitê tem o papel de 

avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos 

de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. 

Telefone e Fax - (0XX) 32- 3379- 5598   

E-mail: cepsj@ufsj.edu.br 

Endereço: Praça Dom Helvécio, 74, Bairro, Dom Bosco, São João del-Rei, Minas Gerais, CEP: 

36301-160, Campus Dom Bosco 

Se desejar, consulte ainda a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep): Tel: 

(61) 3315-5878 / (61) 3315-5879. E-mail: conep@saude.gov.br 

Contatos: Renata de Souza Reis - Pesquisadora Responsável  

                 E-mail:  renatareis@ufsj.edu.br          Telefone: (32) 98873-3042 

     Letícia Lara do Carmo - Pesquisadora Assistente 

                 E-mail:  leticiacarmo.arq@gmail.com       Telefone: (31) 99847-6035 

Declaração de Consentimento do Participante 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. Declaro ainda estar ciente de que ao clicar no botão indicativo de aceite “Li e 

CONCORDO em participar da pesquisa”, de acordo com o exposto no termo apresentado, estou 

registrando meu consentimento no presente documento. Devo arquivar uma cópia deste termo 

assinado pelas pesquisadoras, que será enviada para o meu e-mail, sendo que este será 

devidamente arquivado na instituição responsável pela pesquisa. No caso de não concordância 

em participar, apenas irei fechar a página do navegador. 
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______________________________________ ______________________________________ 

Nome da Pesquisadora Responsável Assinatura da Pesquisadora Responsável 

 

 

 

 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Nome da Pesquisadora Assistente Assinatura da Pesquisadora Assistente 
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introduzindo a pesquisa sobre o livro-reportagem

Primeiramente, foi criada uma ilustração para cada 
codinome escolhido pelos participantes.  A sugestão 
foi que a pessoa participante escolhesse um 
codinome que remetesse à Agroecologia, e, provando 
a diversidade incrível da natureza, nenhum deles 
se repetiu e cada pessoa escolheu um diferente. 
Esses elementos ganharam, então, uma ilustração e  
deixaram a descrição de cada resposta ainda mais 
única. 

O livro-reportagem está dividido por cidades, em 
ordem alfabética, e para cada cidade as respostas 
foram também ordenadas alfabeticamente pelos 
codinomes. Todas as informações recolhidas no 
questionário foram diagramadas nas duas páginas 
em que cada resposta está, colocadas na ordem em 
que os participantes responderam. 

O  primeiro bloco reúne as respostas de participantes 
de Belo Horizonte, seguido por Diamantina, 
Governador Valadares, Itumirim, Lavras, Mauá, 
Montes Claros, Muriaé, Ouro Preto, Sete Lagoas, 
Uberlândia, e, encerrando as oito cidades, Viçosa. 
Algumas respostas da pergunta sobre o imaginário 
da cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico 

foram colocadas em destaque, uma por cidade, na 
abertura de cada bloco. Ao lado da resposta em 
destaque, há uma imagem da cidade em questão, 
para que o leitor possa observá-la e compreender 
algumas de suas características. Assim, ao ler as 
respostas de cada participante, é possível que se 
faça uma relação do que foi dito com os espaços 
urbanos apresentados, em um exercício de reflexão.

Ao final do livro-reportagem, o leitor também 
é convidado a responder e a registrar de que 
formas acredita ser possível usar os princípios da 
Agroecologia no planejamento e gestão das cidades, 
bem como o que vem no imaginário ao pensar uma 
cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico. 
Depois do mundo passar por momentos tão difíceis 
com o enfrentamento da pandemia da Covid-19, e 
de estar presenciando diariamente a degradação de 
seu ecossistema, imaginar é um ato de resistência. 
A pesquisa também buscou, assim, dar para os 
participantes e leitores a oportunidade e o espaço 
para sonhar um cenário ideal com a Agroecologia.

O presente livro-reportagem compõe um dos 
materias produzidos a partir da pesquisa intitulada 
“O Urbanismo Agroecológico como contribuição para 
a construção de um novo paradigma de cidade”, 
realizada dentro do Programa Interdepartamental de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Artes, Urbanidades 
e Sustentabilidade (PIPAUS) da Universidade Federal 
de São João del-Rei (UFSJ). Para as pretensões 
dessa pesquisa, interessou o estudo do Urbanismo 
Agroecológico como uma contribuição subversiva 
para a gestão e desenvolvimento das cidades no 
caminho para uma transição e construção de um 
novo paradigma.

A dissertação, material principal da pesquisa, conta 
com uma revisão bibliográfica, compreendendo: 
história, conceitos e dados relacionados aos 
processos de urbanização; constituição das cidades 
brasileiras; a importância dos quintais; relação entre 
alimentação, saúde e cidade - trazendo o contexto 
da pandemia da Covid-19 que foi um atravessamento 
na pesquisa - e a concepção do que é o Urbanismo 
Agroecológico, articulando tudo isso. A segunda parte 
da dissertação conta com a descrição da metodologia, 
resultados e análises da parte prática da pesquisa. 

O público da pesquisa foram os participantes de 
Grupos e Núcleos de Estudos em Agroecologia 
do estado de Minas Gerais, que são espaços de 
construção de conhecimento agroecológico a partir 
de ações de Ensino, Pesquisa e de Extensão.

Foi veiculado um questionário online, com perguntas 
relacionadas a elementos da vivência dos participantes 
com a agroecologia, o impacto da conjuntura causada 
pela pandemia da Covid-19 nessa vivência, bem 
como relatos de experiências e suas percepções 
acerca da utilização dos princícios da agroecologia no 
planejamento e gestão das cidades  e o imaginário de 
uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico. 

Visto a riqueza e unicidade de cada resposta obtida 
no questionário, observou-se que somente a 
dissertação não seria suficiente para registrar tudo 
o que foi coletado. Portanto, com o objetivo de dar a 
devida relevância e espaço para cada participante, 
buscou-se construir esse material, para compilar 
todas as respostas completas recebidas na pesquisa 
e assim, colocá-las disponíveis para que cada uma 
delas possa ser lida.



“Uma cidade com áreas verdes produtivas que 

podem ajudar na promoção da segurança e 

soberania alimentar, além da garantia de renda. 

Feiras agroecológicas distribuídas nos territórios, 

pelo menos em cada regional da cidade, para 

acesso de todas e todos. Uma cidade com 

equipamentos para coleta de água (de chuva) 

e aproveitamento de energia solar, insumos tão 

importantes para a produção agroecológica.”

Umburuçu - NEA Mutiró

BELO HORIZONTE



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Curso de Agroecologia da PBH e 
atuação na CPOrg- MG, entre 5 e 10 anos

Como conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Consumo e/ou promovo o 
artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação 
do conhecimento agroecológico.
- Outra:  “Tbém faço Cursos tanto virtuais qto presenciais e cultivo plantas em casa usando os princípios da 
Agroecologia.”

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

GuayiGrupo/Núcleo:

- Sim. Em apartamento, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Amor pelas plantas, a oportunidade de cultivar ervas p tempero e chás e colher p utilizar aquilo q cultivei; plantio de 
sementes de árvores p doar”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Manter um espaço permeável e em uso.

flôr do cerrado Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Falta de acesso à terra.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Me ajudou muito ! Uma atividade Terapêutica”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Quintais, praças, lotes vazios, parques podem ser espaços agroecológicos bem como canteiros em avenidas, ruas 
ao longo de córregos- corredores agroecológicos ligando parques”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Com certeza uma cidade mais acolhedora, mais inclusiva e cooperativa, além de mais agradável ( temperatura, 
beleza, permeabilidade). O espaço urbano com mais diversidade, disponibilidade de alimentos p humanos e fauna.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A Agroecologia é um divisor de águas, um caminho sem volta: vc encheria o mundo com olhos que veem a 
abundância, a diversidade, a cooperação, a inclusão, o respeito profundo à Natureza e seus múltiplos ensinamentos 

que são aplicados na Vida e no modo de produzir alimentos gerando saúde, cura, equilíbrio e fartura.”



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Trabalho, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Estudo e contribuo na produção 
e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

 AUÊ!Grupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Prazer de me alimentar do que cultivo e experimentar na pratica os desafios de cultivar”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

iracema Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Ampliou a disponibilidade de tempo, por estar trabalhando em casa”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, identificando e cadastrando espaços públicos e privados possíveis para o cultivo de alimentos, 
disponibilizando esta informação para a sociedade e construindo regras sobre o uso destes espaços, que deveriam 

ser monitoradas por coletivos locais”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“uma cidade mais justa, mais verde, mais saudável” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 3 e 5 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

AUÊ!Grupo/Núcleo:

- Não. 

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

mandacaru ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, acredito que a agroecologia é uma alternativa, um projeto de sociedade mais justo e sustentável, mas que 
só pode ser efetivado através de uma participação coletiva e democrática, além de necessitarmos de maior apoio 

governamental para ampliar as iniciativas que já promovem a agroecologia nas cidades.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Acredito que o urbanismo agroecológico deveria considerar os vários aspectos que hoje causam uma visão 
dicotômica cidade/natureza, tencionando essa relação podemos pensar a realidade das cidades na sua totalidade: 

água, moradia, comida de verdade, circuitos de comercialização, lazer, saúde, preservação, etc.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do 
conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

 AUÊ!Grupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Saúde Mental, Prazer, soberania alimentar”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/
familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo; Cansaço mental.

mandioca Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Não afetou significativamente”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Através da mobilização social e inserção das pautas da Agroecologia (acesso à terra e ao território, acesso à 
água, conservação dos recursos naturais, economia popular e solidária, etc) no campo do planejamento urbano/

metropolitano”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Imagino uma cidade com justiça socioambiental e alimentar em que espaços coletivos/comunitários sejam 
apoiados, bem como as/os sujeitas/os que produzem. Imagino uma cidade com circuitos curtos de comercialização 

e consumo de produtos sem veneno e produzidos através de relações justas e solidárias. Imagino uma cidade 
construída através de perspectivas antiracistas e feministas, na qual o conhecimento popular é valorizado 

(financeiramente, através de políticas públicas, etc). Imagino uma cidade em que as políticas (habitação, 
alimentação, trabalho, etc) busquem cada vez mais a interseccionalidade em suas formulações/implementações/

monitoramento tendo como princípios orientadores as construções populares agroecológicas.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



 Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

ECOAGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

mel ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Podemos criar projetos de hortas orgânicas comunitárias; incentivar o plantio de árvores frutíferas nós 
corredores de ruas e avenidas que servirão para melhorar o microclima e irão fornecer alimentos para os mais 

carentes; incentivar o plantio de hortas domésticas e plantio de frutíferas em casas e prédios residenciais.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade justa, com os direitos sociais respeitados, com o respeito às minorias, com o empoderamento da 
mulher; sem fome; com o acesso a educação e saúde pública de qualidade; com creches, escolas e hospitais 

consumindo alimentos orgânicos saudáveis produzidos pela agricultura familiar e por associações comunitárias; 
uma cidade com total aproveitando e reciclagem do lixo produzido e a renda destinada para projetos sociais. Uma 

cidade com saneamento básico para todos os seus cidadãos e com o devido tratamento do esgoto.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta. 



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Trabalho, entre 3 e 5 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra: Faço parte de um coletivo de agroecologia, o CAAC (Coletivo de Agroecologia do Aglomerado Cabana), e de 
um NEA, o NEA-Mutiró. Por meio dos dois, estou envolvido em atividades no campo da Agroecologia.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde.
Outro: “Passei a enxergar a alimentação como um ato político.”

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

Nea-MutiróGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

resistência ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Discordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. A Agroecologia em sua amplitude conceitual, ao se colocar como ação que envolve /se constitui como ciência, 
técnica, tecnologia nas interfaces com  a sociedade, os movimentos sociais, tem papel fundamental em repensar 

os territórios nas cidades. Mais que isso, ao operar com as relações de trabalho, ela modifica a estruturação social, o 
que impacta nas formas como as cidades serão projetadas, planejadas e geridas. Pela Agroecologia, pode-se pensar 

(re)dimensionamentos, outros espaços e o papel da produção, mesmo em contextos urbanos.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade em que o público predomina sobre o privado. Uma cidade em que várias dimensões da vida humana, 
a partir do trabalho e da produção e reprodução humanas, podem ser contempladas. Uma cidade em que a 
contradição com o rural não existiria mais, na medida em que ambos são redimensionados em seu papel e  

importância, não destituindo suas diferenças, mas não estabelecendo hierarquias.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Nos últimos anos, tenho tido experiências que me motivam muito.
Faço parte de um programa de Extensão Popular e Divulgação Científica chamado SoFiA, que tem como um de 

seus eixos a Agroecologia.
O SoFiA tem como territórios os Aglomerados Cabana do Pai Tomás e da Serra (em Belo Horizonte/MG).

Em 2017, o SoFiA promoveu um curso de formação em Agroecologia, com cerca de 20 concluintes.
Desde então, estão sendo promovidas diversas atividades, como sessões de cinema em praça pública nas 

comunidades, rodas de conversa, participação em cursos de formação, hortas comunitárias. A horta comunitária, 
criada em 2017, está preservada até hoje.

Como um desejo dos integrantes do curso, foi criado o CAAC (Coletivo de Agroecologia do Aglomerado Cabana). O 
CAAC tem hoje existência própria, independente de instituições e projetos, é um coletivo dos sujeitos.

Inegavelmente, a partir de 2020, tivemos impacto significativo da pandemia de COVID-19 e do distanciamento 
social.

continua na página seguinte



Buscando estreitar laços, mesmo nesse contexto diverso, o SoFiA promoveu, no final de 2020, um Curso intitulado 
Agroecologia e Pandemia: Reflexões sobre o presente e outros futuros possíveis”.
Foram três módulos: Saúde e Agroecologia; Território, Ancestralidade e Práticas Agroecológicas; Quem Produz e 
Quem Consome. O curso teve uma adesão significativa e foi capaz de afetar e produzir afetos em um contexto dão 
duro e avassalador. Como exemplo, os encontros síncronos com vários/as convidados/as. Destaco a participação 
dos saberes populares a partir da oficina promovida pela Tantinha (sobre a farmacinha do Cerrado). O remoto trouxe, 
entre os seus muitos males, a possiblidade de conhecermos um Quilombo no Pará, com José Benaion (Jocojó).

Também tenho tido algumas experiências no âmbito acadêmico,  na Saúde Coletiva, orientando trabalhos que 
fazem a interface entre as mobilizações de movimentos sociais e coletivos, cientistas e instituições em torno da 
Agroecologia, além da presença das práticas agroecológicas no SUS.

Eu integro o CAAC. Também sou integrante da AMAU (Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana), um coletivo 
importante na promoção da Agroecologia, e do NEA-Mutiró, como respondido em outra questão.

Enfim, o contato com a Agroecologia provocou em mim uma virada em termos políticos e de atuação. A 
Agroecologia e os espaços citados propiciaram a mim a possibilidade de um redimensionamento político que 
acabou atribuindo sentidos que eu havia perdido nos últimos anos, muito em razão dos tempos avassaladores e 
aterradores que vivemos. Tenho tentado, também, na medida do possível, refletir sobre a Agroecologia na minha 
prática docente, a partir de experiências didático-pedagógicas. 



Belo Horizonte - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na 
produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA MutiróGrupo/Núcleo:

- Sim. Em apartamento, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“A vontade de unir teoria e prática do cinehcimento agroecológico”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; 

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Positivamente, pois ficando mais tempo em casa pude me dedicar melhor aos meus cultivos”

umburuçu ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, os princípios agroecológicos estão sintonizados com perspectivas de ocupação de espaços e promoção de 
territórios ecológicos e saudáveis nas cidades. A Agroecologia pode contribuir para a dinâmica de circulação de 

pessoas e produtos nas cidades, evitando problemas dos transportes, por exemplo.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade com áreas verdes produtivas que podem ajudar na promoção da segurança e soberania alimentar, 
além da garantia de renda. Feiras agroecológicas distribuídas nos territórios, pelo menos em cada regional 
da cidade, para acesso de todas e todos. Uma cidade com equipamentos para coleta de água (de chuva) e 

aproveitamento de energia solar, insumos tão importantes para a produção agroecológica.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A minha experiência com a Agreocologia parte da academia, da discussão de saúde e ambiente sobre os 
agrotóxicos, mas que se encontra com a prática a partir da Agroecologia vivenciada pela comunidade do 

Aglomerado Cabana do Pai Tomás. Dos âmbitos da ciência e da prática, tive a oportunidade de encontrar no IV ENA 
o movimento agroecológico, que manifesta a luta da classe trabalhadora, dos camponeses e dos indígenas contra 

os efeitos nocivos no campo e na cidade da agricultura moderna capitalista, levada a cabo pelo agronegócio.”



“Uma cidade guiada por um Urbanismo 

Agroecológico, teria as seguintes características: 

Que as pessoas tenham tempo para o cuidado 

pessoal e familiar, espaços públicos de cultivo de 

alimentos agroecológicos onde a população tenha 

soberania e segurança alimentar , um espaço que 

respeitasse os direitos humanos e justiça social 

e que preze por uma educação libertadora e a 

valorização do saber e práticas tradicionais.”

Borum - Grupo Aranã de Agroecologia

DIAMANTINA



borum Diamantina - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra:  Feiras de troca de Sementes Crioulas;  Intercâmbios de saberes.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

Grupo Aranã de Agroecologia Grupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Prazer da colheita, acompanhar a evolução do plantio, aprender com o processo do cultivo, alimentação mais 
saudável, saber a origem dos alimentos, manejo como ocupação terapêutica, diminuição de custos e possibilidade 
de cuidar da saúde com plantas medicinais.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/
familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Cansaço físico;  Falta de acesso à terra;  Falta de recursos financeiros;
- Outra: Dificuldade com conhecimentos técnicos.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“A necessidade do isolamento domiciliar aumentou a produção nos quintais do membros do grupo, porem houve 
prejuízo no encontro e em atividades coletivas do grupo.”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Agricultura urbana e agroecológica devem ser inserida no plano diretor dos municípios como solução para 
questões de insegurança alimentar, destinação correta de resíduos sólidos e efluentes , adoção de técnicas 

mais ecológicas para construção e planejamento urbano, como áreas verdes ou espaço para produção coletiva 
de alimentos, inserção da horto terapia nos currículos escolares, adoção de bioconstruções para população em 

situação de rua, aproveitamento de alimentos em cozinhas solidárias em parceria com o poder público e popular e 
politicas públicas de fomento a economia popular solidária.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico, teria as seguintes características: Que as pessoas tenham 
tempo para o cuidado pessoal e familiar, espaços públicos de cultivo de alimentos agroecológicos onde a população 

tenha soberania e segurança alimentar , um espaço que respeitasse os direitos humanos e justiça social e que 
preze por uma educação libertadora e a valorização do saber e práticas tradicionais.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“O Grupo Aranã de Agroecologia é um coletivo de autonomia e autogestão estudantil que atua de forma não 
hierarquizada. Visa interligar conhecimentos teóricos acadêmicos com os saberes e práticas populares e 

tradicionais para a formação de profissionais críticos e sensíveis ao contexto e particularidades sócio-culturais do 
Vale do Jequitinhonha, com base nos princípios da agroecologia e a educação popular-libertadora, atuando para a 

valorização dos saberes e práticas tradicionais, fortalecimento da agricultura familiar e da transição agroecológica.”



Diamantina - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Ensino Médio, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

Grupo Aranã de Agroecologia Grupo/Núcleo:

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Isolamento social, procura por alimentação saudável, aumento dos preços”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar; Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Cansaço físico;  Falta de acesso à terra.

nyota Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“A pandemia aumentou a prática de cultivo, já que pelo isolamento e alta dos preços procurei aumentar minha 
produção em casa para distração e alimentação”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. De diversas formas , utilizando canteiros urbanos para captação de água, criando horta em espaços 
comunitário como uma forma de criação de soberania alimentar, moradias para população em situação de 

rua ou com baixa renda que utilizem materiais de baixo impacto, uma educação contextualizada que leve em 
consideração o conhecimento popular e outras.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade com canteiros de plantas medicinais e olericulas espalhadas como jardim, bem arborizada, com 
sistema de captação e reaproveitamento de água, moradias a base de bioconstrução, respeito a biodiversidade 

natural ao entorno, sem violência ou desigualdade de gênero.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A agroecologia me fez pensar além da minha profissão e do meio acadêmico, através do estudo e do convívio 
com outras pessoas do meio, eu entendi sobre minha ancestralidade e espiritualidade, também sobre a gigante 

agrobiodiversidade existente e uma melhor forma de me alimentar e ser.”



“Imagino ruas com piso permeável, com muitas árvores 

nas quais as crianças brincam e comem frutas no pé junto 

aos passarinhos e saguis. Ciclovias e transporte público elétrico 

eficiente e barato reduziram a frota de carros e motos. Casas, 

prédios e construções com placas solares, captação de água 

de chuva, telhados verdes, quintais agroflorestais. Praças com 

jardins sensoriais e pomares, para além dos gramados e plantas 

ornamentais, que se tornem espaços biodiversos que promovam 

a interação com os vegetais. Hortas comunitárias espalhadas 

pela cidade, de modo que qualquer pessoa que cultivar tenha 

uma horta em seu bairro e um grupo de pessoas acolhedoras. 

Uma cidade com feiras agroecológicas semanais itinerantes 

abrangendo todos os bairros/regiões, e com circuitos curtos 

de comercialização de produtos agroecológicos para compra 

direta por encomenda. E muito mais...”
Caju - NAGÔ

GOVERNADOR VALADARES



Governador Valadares - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas;F aço parte de uma CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NAGÔGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Motivações terapêuticas e espirituais, além de aprofundar a relação com a agrobiodiversidade doméstica, semeando, 
germinando, propagando, cuidando, colhendo. Como a área é pequena, o desafio é tentar abrigar a maior diversidade 
possível para as mais diversas finalidades sem a pretensão de produzir em quantidade para autoconsumo, pois para 
abastecimento doméstico recorremos aos circuitos curtos de comercialização da agricultura familiar agroecológica.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar mental; Contato com a cultura local/familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.
Outra: “Relação com as entidades vegetais e animais conviventes”

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Cansaço físico; Cansaço mental; Falta de acesso à terra.

caju

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Inicialmente, o cultivo, a multiplicação e o manejo da diversidade vegetal no quintal foi potencializado nos primeiros 
meses de pandemia, de modo que colhemos abóbora, muita amora e tomatinho, açafrão, mandioca, araruta, cenoura, 

rabanete, couve, rúcula, erva-de-jabuti, ora-pro-nobis, coentro, salsa, agrião, cebolinha, major gomes, beldroega, bertalha, 
batata-doce, moringa e muitas ervas aromáticas. Porém, com a regulamentação do ensino remoto na universidade e a 

consequente sobrecarga de trabalho acadêmico e doméstico, com filho pequeno em casa, acabou faltando tempo para 
o manejo planejado/sonhado. Portanto, a agrobiodiversidade está se mantendo espontaneamente com intervenções 

pontuais, o que reduziu bastante a produção de hortaliças que exigem maior cuidado..”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Com certeza, como por exemplo através de políticas públicas de arborização urbana que contemplem espécies arbóreas 
alimentares e medicinais, incentivo à agricultura urbana, hortas comunitárias em espaços públicos e lotes vagos, hortas 
terapêuticas em unidades de saúde, hortas agroecológicas nas escolas, pomares urbanos, jardins sensoriais em praças 
e parques, políticas de incentivo à bioconstrução e à permacultura nas cidades, bem como implantação de tecnologias 

sociais sustentáveis, apoio a feiras agroecológicas e circuitos curtos de comercialização da agricultura familiar, políticas 
contra a impermeabilização do solo e proteção de APP, saneamento básico, tratamento de água e esgoto, etc...”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Imagino ruas com piso permeável, com muitas árvores nas quais as crianças brincam e comem frutas no pé junto aos 
passarinhos e saguis. Ciclovias e transporte público elétrico eficiente e barato reduziram a frota de carros e motos. 

Casas, prédios e construções com placas solares, captação de água de chuva, telhados verdes, quintais agroflorestais. 
Praças com jardins sensoriais e pomares, para além dos gramados e plantas ornamentais, que se tornem espaços 

biodiversos que promovam a interação com os vegetais. Hortas comunitárias espalhadas pela cidade, de modo 
que qualquer pessoa que cultivar tenha uma horta em seu bairro e um grupo de pessoas acolhedoras. Uma cidade 

com feiras agroecológicas semanais itinerantes abrangendo todos os bairros/regiões, e com circuitos curtos de 
comercialização de produtos agroecológicos para compra direta por encomenda. E muito mais...” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.
Sem resposta.



“Hortas públicas, 
feiras de agricultores”

Buganvília - Yebá Ervas & Matos

ITUMIRIM



Itumirim - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 1 e 3 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Estudo e contribuo na produção e/
ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha 
saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA Yebá Ervas & MatosGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Economia, não uso de agrotóxicos, melhorar a saúde”

Qual a importância do cultivo para você?

- Renda ou complementação da renda familiar (comercialização); Bem-estar físico;  Bem-estar mental.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Nenhuma.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Melhorou na verdade, com a dificuldade em ficar saindo de casa, se tornou mais usável plantar em casa”

buganvília ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, primeiro acho que deveriam promover masi a agroecologia e agricultura familiar, para passar o conhecimento 
a público e ter maior visibilidade. Segundamente o incentivo ao plantio em casa em lugares públicos.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Hortas públicas, feiras de agricultores” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



“Um ambiente urbano tanto com praças, 

quintais e lotes agroecológicos como também com 

uma distribuição racional (em termos de arquitetura 

e agroecologia) de espécies medicinais, aromáticas, 

alimentícias e arbóreas nativas em todas (ou quase 

todas) as ruas da cidade,em vasos ou canteiros ou 

pedaços de solo antes exposto. Materiais educativos 

distribuídos pela cidade, bem como guias de uso 

e conservação das espécies presentes em cada 

localidade. Equipes municipais de planejamento, 

manejo e educação agroecológica para os ambientes 

urbanos agroecológicos” 

Pé-no-chão - NEA Yebá Ervas & Matos

LAVRAS



Lavras - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Faço parte de uma CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra: “Na forma como me relaciono com outros seres e com a natureza”

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Não conheço a Economia Popular Solidária.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Afinidade.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental;  Manter um espaço permeável 
e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Falta de recursos financeiros.
- Outra: Dificuldade com conhecimentos técnicos.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Impossibilitou trocas, mutirões”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Com certeza!! Isso pode ser feito através de programas eficientes de gestão de resíduos e reciclagem, da 
conservação dos recursos naturais, das formas ocupação e acesso ao espaços públicos, entre outros”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Vem ao meu imaginário uma cidade mais verde, colorida, pensada para as pessoas e suas necessidades

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.

guapuruvu
NEA Yeba Ervas & MatosGrupo/Núcleo:



Lavras - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Faço parte de uma CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura);  Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento 
agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde.

Você cultiva alimentos? 

NEMAAFGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Discordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, para pensar e promover a agricultura urbana, quintais sustentáveis, paisagismo agroecológico, e tecnologias 
para captação de água, melhoria do ambiente das moradias.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Valorização dos quintais e espaços públicos para produção de alimentos e paisagismo com plantas tradicionais 
ou não convencionais. Construções com tecnologias para captação e reciclagem da água, hortas escolares 

pedagógicas, reciclagem de resíduos, iniciativas coletivas de produção e consumo.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Participo da agroecologia na perspectiva da academia, apoiando iniciativas e realizando pesquisas ou 
sistematizações. Percebo a agroecologia como um processo coletivo que se relaciona com a mudança do padrão 

de produção e consumo, mas também como uma forma diferente de pensar o desenvolvimento no campo e na 
cidade, valorizando as famílias agricultoras, os recursos naturais, e estabelecendo relações complementares e 

respeitosas. Envolve valores bastante diferentes daqueles disseminados pela sociedade capitalista e contribui para 
uma sociedade mais justa, fraterna, politizada, com respeito à diversidade.”

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

tatu



Lavras - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 3 e 5 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Faço parte de uma CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA Yeba Ervas & MatosGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Não conheço a Economia Popular Solidária.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Conhecer melhor o desenvolvimento das plantas, ter mais alimentos saudáveis a disposição”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/familiar.

Qual a importância do cultivo para você?

- Disponibilidade de tempo;  Falta de acesso à terra;  Falta de recursos financeiros;

pé-no-chão Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Disponibilizou mais tempo nu primeiro momento para o cultivo, mas as atividades remotas acabaram tomando 
tanto ou mais tempo algumas semanas apos o inicio da pandemia”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Espaços caseiros e públicos podem se guiar por desenvolver uma produção sem veneno, em quintais ou 
praças e parque públicos, produzindo alimentos que se encaixem em espaços de produção biodiversos com 

espécies nativas dos biomas que antes ocupavam as áreas das cidades. Criações de abelhas nativas. Associações 
Comunitárias de bairros e cidades norteadas na transição agroecológica. Farmácias vivas. Necessário que haja uma 

forte e coesa política de desenvolvimento agroecológico em todos os níveis administrativos”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Um ambiente urbano tanto com praças, quintais e lotes agroecológicos como também com uma distribuição 
racional(em termos de arquitetura e agroecologia) de espécies medicinais, aromáticas, alimentícias e arbóreas 
nativas em todas(ou quase todas) as ruas da cidade,em vasos ou canteiros ou pedaços de solo antes exposto. 
Materiais educativos distribuídos pela cidade, bem como guias de uso e conservação das espécies presentes 

em cada localidade. Equipes municipais de planejamento, manejo e educação agroecológica para os ambientes 
urbanos agroecológicos” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



“A cidade cresce e as casas estao 
em espaços cada vez menores e 

com menos espaço pra cultivo, ensinar 
que ha possibilidade de por exemplo 

um jardim vertical, uma horta publica, 
utilização de terrenos baldios e afins se 
torna uma possibilidade muito boa pra 

um urbanismo agroecologico.” 
Cactoniana - ECOA

MAUÁ



Mauá - São PauloCidade e Estado: 

Familiares/amigos, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Consumo e/ou promovo o 
artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação 
do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

ECOAGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Principalmente em poder acompanhar o processo de plantio, crescimento, cultivo e poder transformar esse 
momento em um momento familiar e entre amigos, porque todos podem cultivar a ajudar a cuidar do quintal.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/familiar.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Nenhuma.

cactoniana Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Me aproximou mais do cultivo, e me fez perceber a importancia de se cultivar mais e melhor o proprio alimento em 
meio ao caos que esse momento trouxe.”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, acredito que um dos principios que mais se adeque as cidades seja o de usar espécies ou variedades 
adaptadas às condições locais de solo e clima, afim de conservar e ampliar a biodiversidade dos ecossistemas e 

dando maior interação ao solo, plantas e animais.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“A cidade cresce e as casas estao em espaços cada vez menores e com menos espaço pra cultivo, ensinar que ha 
possibilidade de por exemplo um jardim vertical, uma horta publica, utilização de terrenos baldios e afins se torna 

uma possibilidade muito boa pra um urbanismo agroecologico.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Eu conheci a agroecologia por meio do meu avô. Sou de Mauá SP e meu avõ que reside em Suzano SP, tem no seu 
pedaço de terra muitas coisas cultivadas de forma alternada (agroflorestal), quando eu fui fazer gestao ambiental 

em florestal, entendi que aquele processo de cuidado, de agregar a familia pra plantar junto, pra colher, pra preparar 
o alimento se chamava agroecologia. O caminho que levamos permitiu que desejassemos sempre um espaço pra 

cultivo, seja ele na cidade ou no campo. Hoje, resido na area rural em Viçosa e continuo a fomentar os ensinamento 
de meu avô. A agroecologia ancestral nao se apaga do sangue, se continua por ele. ”



“Paisagismo com 
plantas comestíveis e/ou 

de uso medicinal” 
Flor de Lótus - NEASA

MONTES CLAROS



Montes Claros - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Familiares/amigos, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na 
produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha 
saúde.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEASAGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

flor de lótus ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Políticas públicas para agricultura familiar e urbana.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Paisagismo com plantas comestíveis e/ou de uso medicinal” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



“Cidades arborizadas, 
redução e eficiente gestão 

dos resíduos sólidos, calçamentos 
e revestimentos mais 

permeáveis, telhados verdes, 
aproveitamento de água, 
painéis de energia solar...” 

Artemísia - NEAP

MURIAÉ



Muriaé - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Estudo e contribuo na produção 
e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Ter condimentos e plantas medicinais em casa”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Cansaço físico;  Cansaço mental.

artemísia Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“O Home office acabou nos sobrecarregando...”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Uma alternativa é o incentivo ao aproveitamento de quintais urbanos. Outra questão importante é o fomento 
às feiras agroecológicas nos municípios. É preciso também ecologizar as cidades, pois o excesso de urbanização/

artificailização distancia as pessoas da natureza, dificultando muito o debate acerca da importância dos princípios 
agroecológicos para nossa sobrevivência enquanto espécie humana.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Cidades arborizadas, redução e eficiente gestão dos resíduos sólidos, calçamentos e revestimentos mais 
permeáveis, telhados verdes, aproveitamento de água, painéis de energia solar...” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.

NEAPGrupo/Núcleo:



Muriaé - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Familiares/amigos, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e 
contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEAPGrupo/Núcleo:

- Não. 

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

camomila ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, não só possível como necessário. Implementação de políticas públicas.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“uma cidade que proporciona melhor qualidade de vida do ambiental, social, cultural.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“ex aluna do curso de agrocoelogia, If sudeste mg, membro do neap”



Muriaé - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na 
produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra:  “Participo da resistência á mineracao”

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEAPGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

feijão

“Sim, através de feiras e redes de consumidores e produtores; agricultura urbana; e da democratização dos espaços 
públicos, pautando temas que dizem respeito á temática.”

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Envolvimento sustentável” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



“Uma cidade em sinergia 
com os ritmos da natureza” 

Pedra sabão - NEA Inconfidentes

OURO PRETO



Ouro Preto - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 1 e 5 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na 
produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA Inconfidentes Grupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Minha avó”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/
familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Cansaço físico;  Falta de acesso à terra;  
Falta de recursos financeiros.

manga Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Não afetou, comecei na pandemia”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Não concordo e nem discordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, fortalecendo os agricultores locais e os alimentos orgânicos”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade sustentável” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A pandemia me abriu olhos para ser mais sustentável. Parei de consumir produtos de origem animal e prestar mais 
atenção e cuidado aos lixos domésticos. Entrei no NEA como voluntária pra aprender e disseminar a agroecolia no 

meu meio social.”



Ouro Preto - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra:  “Favoreço a comercialização de produtos agroecológicos na região”

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, em vasos e outros recipientes.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Engajamento socio-ambiental, saúde, promoção das áreas rurais”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar mental; Contato com a cultura local/familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo;  Cansaço físico.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Não afetou”

pedra sabão ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Discordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Soberania alimentar, saude das cidades, permeabilidade, melhoria da qualidade do ar, agua e terra, promoção 
de renda para as áreas rurais”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade em sinergia com os ritmos da natureza” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.

NEA Inconfidentes Grupo/Núcleo:



“Uma cidade com mais espaços de convivência com 

parques, jardins funcionais, hortas comunitárias, e 

com uma estética que valorize a beleza com plantas, 

mas que produza mais artesanatos e alimentos 

agroecologicos. Que tenham feiras coletivas 

agroecologicas, espaços comunitários que promovam 

a troca de sementes, varais comunitários de doação 

ou troca, e troca de saberes e de alimentos, plantas 

aromáticas e medicinais. Escolas que promovam o 

ensino para todas as idades sobre temáticas como 

compostagem, ciclagem de resíduos, plantio de 

hortaliças, produção de mudas, bioconstrução, e 

demais assuntos relacionados a agroecologia.”
Joaninha - Guayi

SETE LAGOAS



Sete Lagoas - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do 
conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.
Outro: “Passei a me interessar pelo cultivo dos alimentos que irão me nutrir; Cultivo alguns alimentos; Fiz uma 
composteira buscando dar um melhor destino a parte dos meus alimentos ao mesmo tempo que produz o 
composto que será destinado ao que está sendo plantado; passei a criar galinhas, tendo assim meus próprios
ovos caipira.”

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

GuayiGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal e em vasos. 

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Acompanhar o desenvolvimento do meu próprio alimento e da minha família;Ter certeza que não terão agrotóxicos; 
conhecer e descobrir as peculiaridades de cada espécie; valorizar a produção dos outros; prazer em mexer com a 
terra; ter alimentos frescos; aproveitar o espaço antes ocioso...”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental;  Manter um espaço permeável 
e em uso.

beija flor Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Positivamente. Consegui ficar mais tempo em casa e dar mais atenção ao cultivo.”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Tudo que é feito em desacordo com o que traz benefícios para a natureza está fadado (mesmo que a longo prazo) 
ao fracasso. Todas as ações  de gestão das cidades deveriam ser ponderadas, de alguma forma, com os padrões 

naturais.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Valorização do pequeno produtor; hortas comunitárias; incentivo ao cultivo e acesso à insumos; divulgação das 
atividades; incentivo a comercialização.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



Sete Lagoas - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Estudo e contribuo na produção 
e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

GuayiGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

cedro ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, tornando as cidades mais agradáveis nos seus espaços públicos, com plantio coletivo ou mesmo pelo poder 
público de flores, alimentos e plantas aromáticas e medicinais.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade com mais espaços de convivência com parques, jardins funcionais, hortas comunitárias, e com 
uma estética que valorize a beleza com plantas, mas que produza mais artesanatos e alimentos agroecologicos. 

Que tenham feiras coletivas agroecologicas, espaços comunitários que promovam a troca de sementes, varais 
comunitários de doação ou troca, e troca de saberes e de alimentos, plantas aromáticas e medicinais. Escolas que 

promovam o ensino para todas as idades sobre temáticas como compostagem, ciclagem de resíduos, plantio de 
hortaliças, produção de mudas, bioconstrução, e demais assuntos relacionados a agroecologia.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Necessitamos de aumentar a pesquisa e a divulgação em diversas temáticas sobre agroecologia”



Sete Lagoas - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Consumo e/ou promovo o 
artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação 
do conhecimento agroecológico.
- Outra: Pesquisador em Agroecologia na Embrapa.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

Guayi Grupo/Núcleo:

- Sim. Outro: Agricultores parceiros.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Aprender fazendo.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Renda ou complementação da renda familiar (comercialização); Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com 
a cultura local/familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

cratília Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Intensifiquei”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Ações em políticas e foralecendo hortas urbanas.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Mais beleza e saúde  mental” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A Agroecologia é o caminho p transformação planetária.”



Sete Lagoas - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

GuayiGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

joaninha ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo. 
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, é possível. Incentivando planejamento de arborização urbana com frutíferas; construção de hortas urbanas; 
centros de comercialização de produtos agroecológicos; fortalecimento das redes de comercialização e de 

produção de produtos agroecológicos; criação de parques; articulação com as redes de educação para projetos de 
agroecologia; incentivo a compostagem doméstica; criação de centros de reciclagem e amplo processo de coleta 

seletiva; parceria com universidades; casas populares com principios da permacultura solucionando problemas de 
habitação; entre outros.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Gostaria de bairros com parques, áreas verdes de lazer nos bairros, muitas árvores frutíferas espalhadas pela 
cidade; ciclovias conectando toda a cidade e transporte público eficiente para diminuir uso de carros e emissão 

de CO2; valorização da cultura local; hortas urbanas em todos os bairros; centros de comercialização de produtos; 
espaço para arte, música e teatro; restaurantes, cafés e padarias com produtos saudáveis; restaurantes populares 

com produtos agroecológicos; pessoas felizes e saudáveis.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Agroecologia é vida. é respeito e valorização aos distintos saberes, é a felicidade encontrada na simplicidade e 
na riqueza da abundância ao mesmo tempo. É a bondade na relação com a terra e entre todos os seres humanos. 

É a água cristalina que jorra e mata a sede. E o alimento que sacia e nutre. É o afeto, boas risadas e causos que 
se constrói na vida cotidiana. É amor que sinto profundamente como minha própria natureza em tudo que faço e 

construo.”



Sete Lagoas - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 1 e 3 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

GuayiGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

semente ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Acredito que os projetoa paisagístico e de arborização devem estar associados com a produção de alimentos, 
exemplo simples disso é a plantar arvores frutíferas onde há fluxo gra de pessoas, e em áreas onde espécies 

arbóreas podem não ser viáveis a plantação de plantas com sistema radicular e ciclo menor de crescimebto como 
hortaliças.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Onde  praças tenham mais áreas com espécies de plantas criação de hortas, pomares, sistemas parecidos com 
SAFs mas adaptados para locais urbanos” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A agroecologia ampliou minha visão sobre a agricultura, e perceber o quão a agricultura convencional pode 
ser melhorada com conhecimentos trazidos da agroecologia que o respeito a terra, aos alimentos nos fazem 

enterder que tudo se trada de um siatrma interligado e que se há desequilíbrio a melhor forma de tratar e tentar 
reestabelecer esse equilíbrio.”



“Pessoas conscientizadas 
com a visão correta do que 

seja saúde, sustentabilidade e 
bem estar social”

Brócolis - NEA UFU

UBERLÂNDIA



Uberlândia - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me 
preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA UFUGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

brócolis ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Divulgação do trabalho da agroecológica”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Pessoas conscientizadas com a visão correta do que seja saúde, sustentabilidade e bem estar social” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sempre procuro consumir esses alimentos saudáveis 



Uberlândia - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 5 e 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Faço parte de uma CSA (Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o 
artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação 
do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

NEA UFUGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“arborização, condimentação”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental;  Manter um espaço permeável 
e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

crisântemo Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“não afetou, continuo com meu quintal”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Discordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“ocupação de terrenos baldios com hortas para abastecimento das populações carentes”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“canteiros centrais de pancs e temperos hihihi” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Nosso quintal, apesar de pequeno, tem árvores frutíferas e temos canteiros com os temperos que usamos. 
Passamos a compostar restos de comida com as folhas das árvores e usar cinzas do fogão a lenha para adubar os 

canteiros e as árvores, adaptando no nosso espaço os conhecimentos que aprendemos com os agricultores que 
participam do NEA UFU.”



“Imagino telhados com uma diversidade 

de plantas; corredores agroecológicos 

nas vias públicas e avenidas, com hortas 

além de plantas ornamentais, espaços 

de convívio para lazer, esporte e cultura 

com sistemas agroecológicos de cuidados 

coletivos em praças, parques, terrenos 

abandonados e às margens dos rios.”
Romã - ECOA

VIÇOSA



Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Compro cestas agroecológicas; 
Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Fortalecer a minha relação com a terra (terapeutíco), consumir alimentos saudaveis ”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/
familiar.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Não afetou, continuo cuidando do quintal.”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Valorizando e fortalecendo todos os espacos públicos. As plantas medicinais  deveriam ser cultivadas em 
canteiros e praças juntamente com as árvores, flores e plantas frutíferas.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Que nas areas verdes fossem introduzidas plantas medicinais,  juntamente com as flores e plantas frutíferas.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Atuo como educadora e pesquisadora na formação de educadores  na perpspectiva da Educação do Campo e da 
agroecologia.”

Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Movimentos Sociais, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

ECOA

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

alecrim
Grupo/Núcleo:



Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Estudo e contribuo na produção 
e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Soberania, Saúde, Alimentar meu filho de 8 meses, relação com meus avós e bisavós”

Qual a importância do cultivo para você?

- Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/familiar;  Manter um espaço permeável e em 
uso.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Dificultou o trabalho coletivo, os mutirões e também a contratação de pessoas para ajudar quando não posso 
trabalhar na roça”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim, fundamenta agroecologizar as cidades. Sobretudo as cidades mineiras, que são pequenas, cheias de quintais 
e pessoas que sabem cultivar e que gostam disso. Também é necessário as prefeituras investirem em hortas 

comunitárias, farmácias vivas integradas aos postos de saúde. Mudar a concepção de urbanismo que só quer 
árvore para sombra e paisagismo, é preciso integrar isso com a alimentação humana e dos animais que vivem nas 

cidades (pássaros, abelhas, etc)”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Saúde, alimento pras crianças na rua, áreas verdes com muito espaço para travessuras de criança, 
para os idosos caminharem, tomarem sol e lembrar do passado. Áreas de inclusão para pessoas que receberam 

punição da justiça, espaços de trabalho. Restaurantes populares vizinhos de hortas comunitárias. 
Farmácias vivas vizinhas de áreas do SUS” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.

Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

ECOA Grupo/Núcleo:

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

cabrito



Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, entre 3 e 5 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Faço parte de uma CSA (Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o 
artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação 
do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? 

ECOAGrupo/Núcleo:

- Não tenho condições de responder.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

girassol Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Não concordo e nem discordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Com toda certeza. Implantando o método de certificação orgânica e dando acesso para os agricultores e 
agricultoras ao selo. E implantar uma lei onde os mercados tenham que comprar 50% dos produtos da agricultura 

familiar.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma Cidade mais consciente.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“Deixo aqui o nosso evento (Troca de Saberes), que  é um grande exemplo de que a agroecologia é sim capaz de 
sustentar famílias. No ano de 2019, foram mais de  três mil pessoas que passaram pela nossa alimentação gratuita 

e agroecológica. E deixo aqui uma frase que sempre escuto. Precisamos de alimentos de verdade e Comida 
saudável.”



Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Cultivo alimentos de forma agroecológica ou em transição agroecológica; Consumo de produtores locais, 
dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas agroecológicas; Faço parte de uma CSA 
(Comunidades que Sustentam a Agricultura); Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte 
produzidas localmente; Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha 
saúde;  Diminui o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

ECOA Grupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Saber de onde vem o alimento. Dar uma finalidade produtiva à terra.”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Manter um espaço permeável 
e em uso.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“não afetou”.

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Discordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim - fomentar o consumo alimentos da agricultura familiar local; fortalecer as feiras e espaços de 
comercialização; promover a agricultura urbana e o paisagismo produtivo; promover a compostagem de lixo 

orgânico para uso no cuidado de parques e jardins.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Uma cidade com um paisagismo produtivo onde se produz alimentos de forma agroecológica; feiras e eventos que 
promovem cardápios com alimentos locais; redução ou interrupção total do uso de venenos pela prefeitura para a 

manutenção de jardins; incentivo à redução de embalagens descartáveis;” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

montanha



Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Estudo e contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.
- Outra: Estudo e disseminação do conhecimento agroecológico relacionado aos saberes ancestrais da cultura 
popular.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde vem o alimento e/ou quem produziu; Diminui 
o consumo de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? 

ECOAGrupo/Núcleo:

- Não.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária, porém, não participo.

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

Não se aplica.

Qual a importância do cultivo para você?

Não se aplica.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

Não se aplica.

Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

Não se aplica.

romã ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 
(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Não concordo e nem discordo.

...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 
vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Não concordo e nem discordo.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Pensar espaços para promover a agricultura familiar e hortas comunitárias, seja em espaços coletivos ou em 
quintais. Promover experiências (de conhecimento, plantio e uso) relacionadas à ideia de farmácia viva e saúde 

alternativa. Espaços que sejam para incentivar alimentação saudável mas também a convivência social. Promover 
e criar mecanismos de para revitalização de rios. Promoção de espaços que suscitem pesquisas e experiências 

sobre os saberes ancestrais e a cultura popular.”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Imagino telhados com uma diversidade de plantas; corredores agroecológicos nas vias públicas e avenidas,  com 
hortas além de plantas ornamentais, espaços de convívio para lazer, esporte e cultura com sistemas agroecológicos 

de cuidados coletivos em praças, parques, terrenos abandonados e às margens dos rios.” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

“A aproximação com a agroecologia delineia em minhas vivências relacionadas à dimensão da cultura popular. A 
relação com as sabedorias ancestrais que relacionam manifestações artísticas com os conhecimentos da terra seja 

na compreensão dos ciclos da vida, nos saberes medicinais e alimentares que a natureza nos oferece, nos modos 
de plantar para não degradar a terra, na relação corpo-natureza e finalmente na celebração desses ciclos nas festas 

populares e no próprio trabalho. A aliança intrínseca arte-vida-trabalho-natureza.“



Viçosa - Minas Gerais Cidade e Estado: 

Universidade, mais de 10 anosComo conheceu e há quanto tempo:

Você vivencia ou promove a Agroecologia de alguma maneira no seu cotidiano? Se sim, de que maneira isso se dá?

- Sim. Consumo de produtores locais, dando preferência e promovendo o mercado local; Compro cestas 
agroecológicas; Consumo e/ou promovo o artesanato e/ou outras formas de arte produzidas localmente; Estudo e 
contribuo na produção e/ou disseminação do conhecimento agroecológico.

O contato com a Agroecologia mudou a sua relação com a alimentação? Se sim, em quais aspectos?

- Conheço uma variedade maior de alimentos; Consumo uma variedade maior de alimentos; Procuro saber de onde 
vem o alimento e/ou quem produziu;  Me preocupo em como o alimento afetará minha saúde;  Diminui o consumo 
de alimentos ultraprocessados.

Você cultiva alimentos? Se sim, como se caracteriza o espaço que você cultiva?

ECOAGrupo/Núcleo:

- Sim. Em casa, no quintal.

Você conhece e se relaciona de alguma forma com o movimento de Economia Popular Solidária?

- Conheço a Economia Popular Solidária e participo como Empreendimento Econômico Solidário, Entidade de Apoio 
e Fomento ou Gestor(a) Público(a).

Quais os fatores te motivaram a cultivar?

“Gosto da terra e de plantas e uma forma de estar proximo à natureza”

Qual a importância do cultivo para você?

- Subsistência ou complementação alimentar;  Bem-estar físico;  Bem-estar mental; Contato com a cultura local/
familiar;  Manter um espaço permeável e em uso.

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para cultivar?

- Disponibilidade de tempo.

terra Como a pandemia da Covid-19 afetou a sua prática de cultivo?

“Sim. Mais tempo para cuidar do quintal”

ASSINALE O GRAU DE CONCORDÂNCIA: O distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19... 

...levou a uma mudança na minha percepção sobre o uso do espaço. - Concordo fortemente.
... aumentou o tempo que eu dedico à minha relação com a Agroecologia 

(seja no cultivo, no estudo, no fomento).  - Concordo fortemente.
...me levou a buscar mais conhecimento sobre a Agroecologia, como cursos online, 

vídeos, cartilhas e/ou publicações científicas. - Concordo fortemente.

Você acha possível usar os princípios da Agroecologia no planejamento e gestão das cidades? Se sim, de que 
formas você acredita que isso pode ser feito?

“Sim. Realizando planejamentos e incluindo no orçamento praticas que contribuam para ampliar a 
agroecologiaIncluindo nos jardins e praças plantas alimentícias principalmente frutiferas, cuidando melhor das 

areas verdes, formando malhas verdes, promovendo o melhor uso e cuidado dos quintais, reutilizando aguas 
cinzas e de chuvas,reciclando os residuos organicos e transformando os em adubos quimicos, acabando com a 
dendrofobia, “despermeabilizando os quintais”; promovendo feitas, comprando alimetnos da agricultura famliar, 

respeitando o conhecimento dos agricultores/as, promovendo as compras institucionais, colocando a agroecologia 
nas escolas, facilitando o beneficiamento dos alimentos, promvendo a economia solidaria ... etc...”

O que vem no seu imaginário ao pensar uma cidade guiada por um Urbanismo Agroecológico?

“Um lugar melhor para morar... mas continuo preferindo a roça...” 

Caso se sinta a vontade, deixe um relato acerca da sua experiência com a agroecologia.

Sem resposta.



E você, acredita ser 
possível usar os princípios da 

Agroecologia no planejamento 
e gestão das cidades? 

De que formas? Registre suas respostas e expresse seu imaginário 
pelos meios que mais se sentir a vontade. Vamos juntos 

imaginar e lutar por essa cidade!

O que vem no seu 
imaginário ao pensar 

uma cidade guiada por um 
Urbanismo Agroecológico?
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