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R E S U M O

A presente pesquisa propõe analisar os espaços esquecidos da cidade: Os vazios

urbanos. Também foram analisadas suas ocupações territoriais e como a agroecologia é

empregada em projetos focados na sustentabilidade. Qualquer uso do território

fragmentado, vazios na malha urbana, gera impactos na paisagem, no bem estar e na

qualidade de vida dos cidadãos. Esses espaços residuais possuem potencialidades

variadas de usos que podem agregar a economia e a segurança alimentar urbana. Há

algumas políticas públicas e planejamentos que incentivam a produção de espaços mais

sustentáveis em lotes vagos e leis que auxiliam as reivindicações populares que

requerem um melhor planejamento do território com gestão efetiva nas cidades para se

tornarem mais equitativas. Diante dos conflitos entre diversos agentes, no contexto

neoliberal e capitalista em relação a disputas do território urbano, há resiliência dos

vazios no território. Quais são as condições para ressignificar a paisagem urbana? Como

aproveitar suas potencialidades de áreas livres como “respiros” verdes para cidades

cinzas e densas? Por meio dessas reflexões e estudo de caso de projetos de leis

semelhantes de hortas urbanas das cidades mineiras de Varginha e Sete Lagoas, serão

analisadas e comparadas suas execuções, motivações, impactos locais e estruturas

urbanas de ambas as cidades, com a transformação das paisagens urbanas mais verdes

pelo usos temporários sustentáveis no solo urbano. Além de debater sobre as

implementações de projetos de leis de hortas urbanas em lotes vagos, esta pesquisa

conta com um almanaque informativo que foi elaborado para acompanhar essa

dissertação e que servirá como resultado da prática, que tem intuito de auxiliar a difusão,

servindo como material para a capacitação agroecológica oferecida pela assistência

técnica da Emater de Varginha no programa Pró Horta da mesma cidade, localizada no

sul do estado de Minas Gerais. Espera-se que tal trabalho sirva de base para pesquisas

futuras acerca dos temas relacionados ao urbanismo, vazios urbanos, ocupações

territoriais e hortas comunitárias urbanas em cidades que pretendam ter políticas públicas

similares às aqui apresentadas .

Palavras-Chave: Agricultura urbana; Hortas; Leis; Urbanismo; e  Vagos.
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A B S T R A C T

The present research proposes to analyze the forgotten spaces of the city: The urban

voids, their territorial occupations, and how agroecology is used in urban garden law

projects that focus on sustainability. Any use of fragmented territory, voids in the urban

fabric, generates impacts on the landscape, on the well-being and quality of life of

citizens, these residual spaces have varied potential for uses, which can add to the

economy, and urban food security. There are some public policies and urban planning

that encourage the production of more sustainable spaces in vacant lots, and laws that

help popular claims that demand better planning of the territory with effective

management in cities to become more equitable. Faced with the conflicts between

different agents, in the neoliberal and capitalist context in relation to disputes over urban

territory, there is resilience of the voids in the territory. What are the conditions to resignify

the urban landscape? How to take advantage of the potential of free areas as green

“breaths” for gray and dense cities? Through these reflections, and a case study of similar

law projects for urban gardens in the cities of Varginha and Sete Lagoas, Minas Gerais,

their executions, motivations, local impacts and urban structures of both cities will be

analyzed and compared with the transformation of landscapes. greener urban spaces for

sustainable temporary uses in urban land. In addition to debating on the implementation

of urban garden law projects in vacant lots, this research has an informative almanac that

was prepared by me to accompany this dissertation as a result of the practice of this

research, which aims to help the dissemination by serving as material for the

agroecological training offered by the technical assistance of Emater de Varginha in the

Pró Horta program in the same city located in the south of the state of Minas Gerais and

hopes to serve as a basis for future research on the themes related to urbanism, urban

voids, territorial occupations, and community gardens urban ones in cities that intend to

have public policies similar to those presented here.

Keywords: Urban agriculture. Vegetable gardens. Laws. Urbanism. Vacant.
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1 . I N T R O D U Ç Ã O

Essa dissertação preocupa-se com as inquietações teóricas e a

perspectiva da inserção da agroecologia para ocupação temporária de vazios

urbanos, com foco em projetos de leis de hortas urbanas comunitárias.

O interesse pelo tema dos vazios urbanos se dá pela observação dos

espaços residuais ao caminhar pelas cidades onde vivi, com foco na cidade que

resido atualmente, Varginha - MG. Durante a graduação em Arquitetura e

Urbanismo, participei de disciplinas de estúdios práticos de projetos urbanos e

trabalhos autônomos nos quais procurei debater o tema dos vazios no

planejamento urbano, suas formações, classificações e maneiras de ocupações

para uma qualidade espacial urbana mais equitativa.

O tema dos vazios urbanos não é recente, mas se faz relevante na

atualidade devido ao período pandêmico. Dessa forma, será necessário repensar

de forma transdisciplinar as cidades pós pandemia e seus espaços de

aglomerações coletivas, além de priorizar espaços abertos.

A escolha de aprofundar na sustentabilidade do espaço urbano pela

agroecologia por meio das políticas públicas, foi o que intensificou o meu desejo

em pesquisar esse tema. Após as disciplinas do mestrado meu olhar se tornou

mais crítico e me possibilitou usar a arte como ferramenta para demonstrar

intervenções e ocupações que assegurem a potencialidade dos espaços residuais

na malha urbana, tanto em Varginha, quanto em outras cidades mineiras,

nacionais e internacionais.

Os espaços residuais das cidades necessitam de planejamento e da

ordenação territorial que lidam com os problemas urbanos, assim como gestões

e execuções que sejam mais eficientes. Os resultados das ocupações territoriais

podem ser observados no impacto do funcionamento das cidades, como na

paisagem, alimentação, economia e nas relações sociais. Atualmente, os usos e

ocupações dos solos vagos estão relacionados à ações e projetos com foco na

sustentabilidade, sendo cada vez mais presente a ação da agroecologia neste

processo e em ações, além de ser prevista em leis de projetos de hortas urbanas.

As hortas urbanas vêm sendo implementadas em cidades nacionais e

internacionais por meio de projetos e ações semelhantes entre si. Estas práticas

de agricultura urbana ocorrem em lotes vagos que são cedidos temporariamente

8



através de políticas públicas que procuram solucionar os espaços residuais das

cidades, por meio de alternativas que promovem a saúde, economia e segurança

alimentar, já que atendem às questões sociais, urbanas e ambientais.

Destaco a importância das legislações para ocupações por meio de hortas

em lotes vagos abrangem questões ambientais e sociais, trazendo a

agroecologia, a segurança alimentar e nutricional, além da economia solidária

para o meio urbano (SOUZA & GUSKE, 2017, CALDAS & JAYO, 2019). Durante

a dissertação em questão serão apresentados os seguintes exemplos de hortas

urbanas referentes às cidades denominadas Sete Lagoas e Varginha.

Partindo do pressuposto que a agroecologia é essencial para assegurar a

equidade e diversificar os usos do espaço urbano. Por isso, vem sendo cada vez

mais incluída em diretrizes legais referentes ao solo e à cidade, agregando valor à

terra com o seu cuidado.

A revisão bibliográfica realizada neste trabalho apontou para discursos

fragmentados sobre vazios urbanos, ditando o foco nos vazios urbanos mas

abordado também a agroecologia, políticas públicas e projetos de leis de hortas

comunitárias com recortes na cidade de Varginha e Sete Lagoas no estado de

Minas Gerais, reforçando a importância de uma etapa inicial dedicada à revisão

conceitual da identificação de diferentes vertentes analíticas sobre os temas

apresentados e abordados, assim como uma necessidade de catalogação e

quantificação dos lotes vagos nas cidades pelo poder público para um controle

sobre seu território.

Os capítulos estão divididos em 4 partes: Perceber, Incluir, curar e

colaborar, nesta ordem. Nos dois primeiros capítulos destaco as investigações

sobre territórios vagos, apresento e insiro os vazios urbanos, principal tema desta

pesquisa, no qual abordo questões espaciais, os processos, e potencialidades de

transformações urbanas e sociais. Já nos dois últimos me proponho a evidenciar

a agroecologia urbana, e enaltecendo a sua necessidade diante das políticas

públicas sustentáveis apresentadas no último capítulo por meio da metodologia

de estudo de casos entre dois projetos de leis semelhante de hortas urbanas, e

por fim apresento imagens do almanaque informativo/ ilustrativo resultante desta

pesquisa.

No almanaque informativo, há presença de colagens gráficas realizadas a

partir de fotos de lotes vagos na cidade de Varginha, demonstrando assim outros
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usos para gerar novas e mais interações sociais em vazios urbanos de forma

experimental. Portanto, junto com as análises e estudos de caso das leis de

hortas no capítulo de políticas públicas, pretende resultar em reflexões acerca do

debate do tema e auxiliar a produção e fundamentação de novas pesquisas e

propostas de usos  similares para territórios obsoletos urbanos.

2.  PERCEBER

Além de hortas urbanas comunitárias que são de usos temporários do solo

urbano, há outros tipos de ocupações como o paisagismo e a arborização. Estas

ocupações priorizam o conforto térmico, a qualidade de bem estar e saúde

através de cidades mais verdes e frescas, uma vez que são permanentes. Há

também ocupações efêmeras de curto prazo e espontâneas, como as

intervenções artísticas que ocorrem nos vazios urbanos em algumas cidades

como ato expressão, reflexão e reivindicação popular, pois o vazio é o lugar de

criação do novo e do possível, cheios de múltiplos significados e de encontros,

como definido no termo “vazios plenos” utilizado pelos artistas Hélio Oiticica

(1978) e Lygia Clark (1960) (CARERI, 2013), como ‘‘espaços plenos de

possibilidades e descobertas’’ (CARERI, 2013, p. 9).

É preciso pensar nos produtores e nas dificuldades de acesso a água,

insumos e sementes, e não somente no acesso à terra vaga. O apoio do poder

público e a possibilidade do uso da terra urbana para a agricultura impulsionam o

debate das relações socioespaciais acerca do ambiente construído, ambiente

natural, urbano e rural como também do campo-cidade.

A relação da cidade com práticas do campo precisa ser reelaborada,

difundida e bem implementada nas cidades para se obter o resgate da natureza

no âmbito urbano, sem gerar conflitos com os produtores rurais (NAKAMURA &

MARCOS; 2021). Desde o êxodo rural na década de 1970, produtores vêm

trocando o campo pelas metrópoles e com isso a urbanização vem se adensando

e estendendo para além dos limites das cidades, gerando espaços fragmentados

na malha urbana, conhecidos como vazios urbanos (BORDE, 2004; SPOSITO,

1988).

Estes vazios são lugares de potencialidades e de criações, podendo ser

atribuídos a eles várias funções. As ocupações desses espaços são passíveis de
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possibilidades variadas, que costumam levar em conta o aspecto ambiental,

conforto térmico, a segurança e soberania alimentar das cidades.

De acordo com Borde (2004), os vazios urbanos são formados pelas

características funcionais, formais, políticas e simbólicas, relacionadas com as

condições em que se encontram. Sobre o termo vazios urbanos, a autora

enfatiza o vazio e o urbano demonstrando a importância de ambos os termos para

compreender sua condição, pois para além da forma vaga, os vazios urbanos

também compreendem as características dos processos de urbanização,

conforme Borde (2004) elucida abaixo:
Embora os diferentes termos utilizados nos estudos recentes - terrain
vague, friches urbaines, wastelands, derolict lands, tierras vacantes -
patenteiem as diferentes possibilidades de compreensão deste
fenômeno, optou-se pela denominação vazio urbano, sublinhando a
importância de compreendê-lo em sua dupla condição: vazio e urbano.
Esta dupla condição dos vazios urbanos fica mais clara quando se
observa, nos percursos cotidianos pela cidade (BORDE, 2004, p. 2).

Observando a forma urbana na contemporaneidade e as situações de

vazios, pode-se compreender o processo de formação em que alguns espaços

residuais são gerados pelo processo capitalista, que se expande preenchendo e

esvaziando lugares conforme o adensamento e a valorização de novos locais.

Isso acarreta um vazio que pode gerar novos usos, como o caso dos vazios

construídos que se caracterizam como imóveis abandonados, edifícios em

situação de esvaziamento e ruínas. O urbanismo com suas desigualdades

espaciais gera conflitos em relação às questões da terra. Santos (1984), define

que a expansão urbana gera problemas sociais, resultado do crescimento

desenfreado, o que contribui para o resultado de espaços urbanos capitalistas.

Sobre a cidade regida pelo capital, Singer (1982) pontua que não há lugar para

pobres, uma vez que não possuem condições monetárias para o pagar o solo,

ficando sem o direito de ocupar o solo urbano.

Segundo a arquiteta e urbanista Maricato (2000), os problemas urbanos e

sociais das cidades não são causados pela falta de planos urbanísticos, mas sim

Por interferência dos interesses da política e do capital, o que torna o urbanismo

seletivo, conforme Maricato (2000) exemplifica:

(...) A habitação social, o transporte público, o saneamento e a
drenagem não têm o status de temas importantes (ou centrais,
como deveriam ser) para tal urbanismo. O resultado é: O
planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, leis
para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns
(MARICATO, 2000, p 124 -125).
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Assim sendo, se faz necessário o combate a retenção do solo urbano, uma

vez que é necessário planejar uma distribuição da terra vaga de forma mais

equitativa nas cidades pois, por mais que se tenha leis e planos urbanos, algumas

questões são ignoradas  por perpetuar um processo  de troca de favores.

A agricultura urbana está ganhando visibilidade e sendo inserida na política

pública, já que verbas estão sendo destinadas em função de suas

potencialidades, o que se torna uma alternativa para assegurar a segurança

alimentar e nutricional, além de garantir a qualidade ambiental e social das

cidades e da terra urbana, isso pode ser observado nas leis citadas nesta

pesquisa, como o caso das hortas nos solos vagos da cidade de Varginha-MG

A cidade de Varginha, localizada no sul de Minas Gerais que é usada

como um dos recortes neste trabalho, possui grupos organizados que se

esforçam para colocar em debate e tornar um tema político as práticas produtivas

populares, como a questão da agricultura urbana que atende algumas

necessidades econômicas populares e suas ações que ainda não são de grande

conhecimento por parte da população.

Figura 1: Parte do centro de Varginha/MG. Autora: Luziany Oliveira.

Este município possui uma longa trajetória em torno da agricultura rural,

tendo como foco econômico a importação do café e a busca pela inserção da

agricultura na zona rural, periurbana e atualmente no âmbito urbano. A motivação

da inserção das hortas urbanas na cidade tem como finalidade possibilitar o
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compartilhamento da manutenção dos vazios urbanos que se encontram em

grande quantidade na malha urbana da cidade, assim isentando o poder público

em parte desse trabalho, passando a responsabilidade do cuidado da terra ao

cidadão que assumir temporariamente um lote vago pelo programa Pró horta da

cidade.

Figura 2: Hortas abaixo das linhas de transmissão de energia em Sete Lagoas  - Fonte: Ascom
Prefeitura de Sete Lagoas-MG.                 .

Figura 3: Horta social existente em Varginha. Fonte: Prefeitura de Varginha-MG.

O debate sobre a presença dos vazios urbanos, o entendimento desses

espaços è aqui apresentada por um ângulo crítico, a relação das políticas e ações

sobre as ocupação territoriais sustentáveis, que cada vez mais estão priorizando

a agroecologia no planejamento urbano para proporcionar uma qualidade de vida

com conforto térmico e outros fatores climáticos, como circulação de ar e

preservação dos solos. As hortas urbanas influenciam em questões sociais,

espaciais, políticas e socioeconômicas.

O tema dos vazios urbanos não é recente, mas se faz relevante na

atualidade devido ao período pandêmico. Dessa forma, será necessário repensar
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de forma transdisciplinar as cidades pós pandemia e seus espaços de

aglomerações coletivas, além de priorizar espaços abertos.

Colagens gráficas foram feitas e inseridas no almanaque que acompanha

esta dissertação, a partir de fotos de lotes vagos na cidade de Varginha,

demonstrando assim outros usos para gerar novas e mais interações sociais em

vazios urbanos.

Para a descoberta de novos usos e a flexibilidade nas intervenções, será

apresentado uma síntese de propostas de usos e ocupações de vazios por meio

das colagens conceituais, artísticas e experimentais no almanaque, que também

possui passos a passos para se iniciar uma horta urbana além de conteúdo e

jogos para a compreensão acerca da agroecologia, esse material foi elaborado

para complementar a capacitação agroecológica nos vazios e difundir

artisticamente e conceitualmente as potencialidade dos vazios urbanos. Esses

elementos buscam também conectar a ecologia e o urbanismo no almanaque

ilustrativo/informativo.

Cada indivíduo possui uma percepção de lugares vagos. Para além de

terrenos, e lotes, há edifícios desocupados que são considerados vazios

edificados e vazios construídos. Esses esvaziamentos estão ligados ao capital,

que gera ação na expansão das cidades junto com diferentes agentes que

produzem o espaço urbano e seus vazios de acordo com os seus interesses. A

contribuição do capital na produção dos vazios se dá pela especulação imobiliária

ao privilegiar lucros futuros, tendo o solo urbano como alvo de interesse financeiro

da especulação imobiliária. Essa prática acentua os problemas de imóveis

parados à espera de valorização. Uma das alternativas mais reivindicadas para

esses tipos de vazios edificados em usos obsoletos é a habitação social.

Os vazios urbanos não edificados, são lotes vagos, e resquícios gerados

de terras pelos espaços residuais, que encontram - se nos espaços entre os

cheios (adensamento) das cidades. São fragmentos da malha urbana com

potencialidades de sociabilidade, mas também podem ser lugares marginalizados

por falta de infraestrutura.

Mesmo com legislações relacionadas a estas áreas urbanas e verdes,

existem barreiras para a implementação de projetos, são elas: A desinformação,

desigualdade, desvalorização, burocracias e pelo domínio do capital sobre a terra

urbana. O paisagismo, por exemplo, é uma alternativa usada em algumas cidades
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que focam na melhoria do conforto térmico e das mudanças climáticas, sendo

implementado em algumas regiões mais secas e quentes que investem em

arborização.

O vazio pode ser compreendido como lugar de criação, imaginação,

assim como uma tela em branco, por possibilitar usos múltiplos e variados,

atendendo demandas pontuais e coletivas, a partir de problematizações da

relação entre o território urbano e seus vazios, com foco nas potencialidades

ambientais destes espaços.

As hortas urbanas com a agroecologia são uma das várias possibilidades

sustentáveis, para vazios urbanos sob a perspectiva da ocupação do território e

da percepção da paisagem urbana para o desenvolvimento socioespacial no

Brasil e em outros países.

Como escolher uma das diversas conceituações de sustentabilidade? O

conceito escolhido e adotado nesta dissertação foi a sustentabilidade pela ótica

da agroecologia que se dá pela construção de ações .

Tomando como base os ensinamentos de Gliessman (1990), que
afirma que a sustentabilidade não é um conceito absoluto, mas,
ao contrário, só existe mediante contextos gerados como
articulação de um conjunto de elementos que permitem a
perdurabilidade no tempo dos mecanismos de reprodução social
e ecológica de um etnoecossistema. Assim, os contextos de
sustentabilidade, que buscamos através da Agroecologia, devem
ser construídos a partir de ações. (SEVILLA, 2001, p.42 )

Ainda segundo Sevilla, a agroecologia pode impulsionar a sustentabilidade no
espaço urbano recriando o meio urbano por meio de ações coletivas e sociais.

Por fim, a Agroecologia, como enfoque científico que promove o
desenvolvimento rural sustentável, está assentada na busca e
identificação do local e sua identidade para, a partir daí, recriar a
heterogeneidade do meio rural, através de diferentes formas de
ação social coletiva de caráter participativo.

Já para se entender alguns dos vários significados atribuídos ao conceito

de vazios urbanos, serão apresentadas classificações segundo autores com

formação de áreas distintas. Borde (2003), em sua definição de vazios urbanos

diz que: “[...] seriam a princípio, áreas da cidade sem função, sem conteúdo

social” (BORDE, 2003, p. 1). Essa Consistente definição oficial de

sustentabilidade que leva a crer que a repetição e o aprofundamento

dos processos de difusão de inovações, em sua vertente mais
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moderna conceituação é o ponto de partida para a reflexão sobre as diversas

formas e tipos de vazios, como são vistos e compreendidos nesta e em outras

pesquisas. Eles são conhecidos como lugares vagos, baldios, desocupados,

subutilizados, abandonados, obsoletos e degradados (BORDE, 2013).

O conceito de vazio é amplo no urbanismo por ter uma grande diversidade

de tipos de vazios que podem ser observados ao percorrer as cidades e podem

ser compreendidos como ambientes não construídos, áreas vagas em que não há

permanências e nem relações sociais. Há os vazios construídos como prédios

edificados desocupados e abandonados que perderam seu uso. Essa pesquisa

analisa os vazios na perspectiva de lugares vagos, sem aplicações, sendo

construídos ou não edificados como lotes ociosos, fragmentados e livres na malha

urbana.

2.1 VAZIOS URBANOS

O que define um lugar vazio? Seu uso, função ou falta de apropriação?

Como entender esses conceitos? Para compreender o significado atribuído a

vazios urbanos, é necessário refletir sobre as diversas formas de como eles são

apresentados e como surgem nas cidades. Esses espaços podem ser

classificados como vagos, baldios, desocupados, subutilizados, abandonados,

obsoletos entre outras denominações. Há terrenos, lotes e edifícios desocupados

em todas as cidades e entender essa dinâmica está relacionado ao levantamento

de questões ligadas ao meio. Também deve-se conhecer os debates e as

discussões acerca de pesquisas, estudos e análises sobre esses lugares

inutilizados. É preciso ainda, analisar a ação dos diferentes agentes que

produzem o espaço urbano e seus interesses no planejamento dos mesmos.

A premissa é problematizar a relação entre o território urbano e seus

vazios, com foco nas potencialidades ambientais desses espaços ociosos. O

solo urbano é alvo de interesse da especulação imobiliária. Este termo usado

corriqueiramente nem sempre é bem empregado quando aplicado em questões

referentes ao urbanismo, podendo se apresentar também como incorporação

imobiliária. Ling (2019) faz uma análise dessas denominações:
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Vale lembrar que é muito comum confundir “especulador imobiliário'' com
“incorporador imobiliário”. Pensemos em um grande edifício esmagando
casinhas com a legenda “especulação imobiliária”. No entanto, o
especulador apenas espera e nada constrói, sendo esta a atividade do
incorporador. Especuladores podem, no entanto, investir em parte de um
empreendimento (podem especular em apartamentos “na planta”, por
exemplo), para tentar vendê-los no futuro. (LING, 2019)

Sobre a especulação imobiliária, existe uma espera para obter valorização

do terreno e como o urbanismo se relaciona com essa prática, Ling (2019)

acrescenta:

Esta é outra crítica frequente à especulação imobiliária, ao deixar
imóveis vazios à espera de lucros futuros. É evidente que a especulação
contribui pontualmente para esta situação, mas o planejamento urbano
tanto acentua o problema de imóveis parados por especulação como é a
principal causa do sub-aproveitamento de infraestrutura e do
espraiamento urbano. (LING, 2019)

Como descrito acima a “especulação imobiliária” está relacionada com o

valor da terra (MARICATO, 2000; COSTA, 2010). Esta é vista como mercadoria e

sua valorização depende de vários fatores históricos, econômicos e comerciais.

As questões ambientais não são diferentes das questões sociais. As
políticas de meio ambiente podem também melhorar a vida social dos
cidadãos. As soluções ecológicas e sociais se reforçam mutuamente e
garantem cidades mais saudáveis, cheias de vida e multifuncionais.
Acima de tudo, uma cidade auto sustentável é sinônimo de qualidade de
vida para as próximas gerações. (ROGERS, 2001, p. 32)

E como mencionado por Rogers (2001), políticas de cunho ambientais

podem interferir para o bem do social. Ling (2019) afirma em seu debate, que o

processo de expansão capitalista e as discussões sobre o uso desses espaços

vagos envolvem a especulação imobiliária que fica à margem das políticas

públicas.

Os vazios urbanos se tornam foco do capital financeiro por deter interesses

fundiários e imobiliários. A manutenção é algo que não se obtém vantagem e sim

despesas, uma vez que as situações de vacância privadas e públicas fragmentam

pontualmente o tecido infra estruturado e consolidado nas cidades

contemporâneas. No recorte espacial de Varginha, a Lei Ordinária nº 6531/2018

referente às hortas comunitárias prevê que a manutenção do lote vago fique a

encargo de  quem assumir o terreno.
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Dessa forma, é possível afirmar que o capital diminui o papel do Estado

submetendo os territórios vagos ao mercado financeiro, assim contribuindo para a

falta do bem-estar social nas cidades. A terra pública é gerida segundo a lógica

de mercado, já que os governantes não destinam os melhores e mais bem

localizados terrenos  para moradias sociais (BONDUKI, 2018; MARICATO, 2000).

A questão do uso e controle do solo, entrelaça-se à política urbana. Terras

vagas ficam à espera do mercado, podendo resultar em lugares marginalizados,

por isso a necessidade de olhar e propor intervenções para transformar os vazios

urbanos em espaços de qualidade para as cidades, além de ser necessário

construir redes de reivindicações, que por meio de intervenções, estimulem novas

ações contra os impactos causados pelo sistema capitalista ao espaço urbano. O

ritmo financeiro estabelece a atuação nas questões sociais, como a demanda por

terrenos e edifícios vagos, algumas legislações urbanas, ações e planejamentos,

entrando em conflito de interesses com o capitalismo que defende o valor da terra

e seus lucros em detrimento do bem estar espacial e social urbano.

O planejamento urbano se faz necessário junto às políticas públicas de

incentivo à sustentabilidade das cidades atuais, como instrumento de

reivindicação no desenvolvimento urbano e na transformação da paisagem

contemporânea, que tenta atender aos anseios da população, mesmo que em

processos lentos. Antes de mais nada, a cultura e a conscientização devem ser

intensificadas para que os cidadãos tenham voz para reivindicarem o “direito à

cidade” por meio do urbano.
Isso quer dizer que o urbano como forma e realidade nada tem de
harmonioso. Ele também reúne os conflitos. Sem excluir os de classes.
Mais que isso, ele só pode ser concebido como oposição à segregação
que tenta acabar com os conflitos separando os elementos no terreno
(...). O urbano se apresenta, ao contrário, como lugar dos
enfrentamentos e confrontações, unidade das contradições.
(LEFEBVRE, 2002, p. 160).

Com as necessidades ambientais e sociais cada vez mais emergentes,

questiona-se a perspectiva do modo de vida nas cidades capitalistas e o

ordenamento territorial das mesmas. Nas metrópoles e nas cidades de médio e

pequeno porte, os vazios podem ser apreendidos de formas diferentes,como em

lugares que apresentam uma menor escala e cidades interioranas com

características rurais. Estes espaços que apresentam características campestres,

muitas vezes são pedaços de terra não ocupados que podem se tornar um lugar
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para cultivo de subsistência ou de preservação ambiental .As cidades de pequeno

porte também são alvo da expansão do capital, só que de maneira mais sutil

A especulação imobiliária se faz presente em todas as cidades e tem

raízes na revolução industrial, a partir da qual a terra ainda é vista por muitos

como mercadoria e acúmulo de capital, sem perspectiva de uma distribuição

equitativa, ambiental e social (COSTA, 2006; SINGER, 1982). Já nas metrópoles,

torna-se mais vantajoso a execução de construções em espaços vagos centrais

ou nos bairros. São meios do capital se expandir com a justificativa de suprir as

necessidades habitacionais ou outras carências.

No Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais (2008) são

abordadas as definições de Medeiros (2007) sobre o conceito de vazios urbanos:

Consistem em espaços abandonados ou subutilizados localizados dentro
da malha urbana consolidados em uma área caracterizada por grande
diversidade de espaços edificados, que podem ser zonas industriais
subutilizadas, armazéns e depósitos industriais desocupados, edifícios
centrais abandonados ou corredores e pátios ferroviários desativados.
(MEDEIROS, 2007 apud BRASIL, 2008, p.142)

Existem diversos tipos de vazios urbanos como os descritos na citação

acima. O que estrutura um vazio é o fato deste ser um espaço que não contém

estruturas materiais. Eles podem ser também considerados como áreas de

transição, em muitos casos temporárias e com potencialidades para futuros usos

e ocupações ou serem estruturados por meio de apropriações e intervenções

diversas, dependendo da dinâmica urbana.

Em Rodrigues (2007), encontra-se como definição de vazios urbanos:

Os vazios urbanos podem ser pequenas, médias ou grandes glebas,
edifícios e estruturas abandonadas, enfim, toda uma sorte de enclaves
ou apêndices que são comumente lidos como mácula ou evidência de
certas falhas no processo de urbanização de uma cidade. (RODRIGUES,
2007, p. 3).

Já Solà-Morales (2002) se embasa na utilização da expressão francesa

“terrain vague” , em virtude da multiplicidade de significados que ela permite —

vago no sentido de vacante, indefinido, impreciso ou sem horizonte definido,

como também também no sentido de improdutivo e obsoleto. Assim, o conceito

de “ terrain vague” é definido como:
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Lugares aparentemente esquecidos onde parece predominar a memória
do passado sobre o presente. São lugares obsoletos nos quais apenas
certos valores residuais parecem manter-se apesar da sua completa
desafetação da atividade da cidade. (SOLÀ-MORALES, 2002, p. 187).

“Terrain vague” ou terrenos baldios estão presentes entre a malha urbana,

como espaços provisórios à espera de ocupações. Os espaços residuais e

fragmentados, não lugares e ao mesmo tempo lugares, são espaços livres e de

respiros e compostos por adensamento.

O terrain vague trouxe novas perspectivas às análises da cidade

contemporânea e seus vazios urbanos. A definição de Solà-Morales (1995) utiliza

os termos terreno e vago em francês, por considerá-los os mais próximos do

sentido dos termos lugares, territórios e edifícios “vagos”, vazio, desocupado,

vacantes, livre de função e atividade, obsoleto, abandonado, e sem limites

estabelecidos. A relação entre a ausência de função e uso, junto ao sentimento

de liberdade, despertam ações, experimentações e intervenções nos terrenos

vagos. O termo terrain vague está presente em várias pesquisas de

potencialidades e possibilidades desses espaços de criações.

A relação entre a ausência de utilização e o sentimento de liberdade é
fundamental para compreender toda potência evocativa e paradoxal do
terrain vague na percepção da cidade contemporânea. O vazio é a
ausência, mas também a esperança, o espaço do possível.
(SOLÀ-MORALES, 1995, p. 61).

Os vazios são espaços de mudanças, e oportunidades, pelo leque de usos

e construções possíveis nesses locais desocupados, podem ser utilizados, tanto

para, construções permanentes, temporárias e efêmeras.

Solà-Morales (2002) apresentou sua perspectiva acerca do termo de lotes

vagos, considerando-os como espaços esquecidos e marginalizados da cidade,

mas que podem ser passíveis de reestruturação.

Considerando o que foi colocado até o momento nesta análise, pode-se

identificar três pontos em relação aos vazios urbanos: tipologia, escala e

memória. Medeiros (2007) aponta que estes podem ser espaços urbanos que por

algum motivo perderam sua função social e se tornaram vagos, baldios,

desocupados, subutilizados e abandonados.

Em Rodrigues (2007) argumenta-se que, independente de seu tamanho, os
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vazios podem ser resultado de um mau planejamento urbano. Por sua vez,

Solà-Morales (2002) coloca que estes espaços, mesmo desocupados, podem ter

um significado histórico e afetivo relacionados ao lugar a que pertencem.

Há uma grande necessidade de intervenção sobre o território para que se

possa adotar atitudes que possibilitem uma relação que gere menos conflito entre

sociedade e meio ambiente. Portanto, se faz necessário a inclusão do conceito de

território neste debate.

O território e o lugar em que desembocam todas as ações, todas as
paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é,
onde a história do homem plenamente se realiza a partir das
manifestações da sua existência.(SANTOS, 2011, p. 13, grifos nossos)

As estratégias de ordenamento territorial devem ser apresentadas com

mais ênfase, se o que se busca é compatibilizar as necessidades da sociedade

relacionadas ao uso e a ocupação do solo. Algumas ações que poderiam auxiliar

nesta tarefa estão relacionadas com a diminuição das diferenças e desigualdades

sócio-espaciais e o alto grau de exclusão socioeconômica da população. A

potencialização do engajamento popular com os projetos executados resgatam e

fortalecem as identidades territoriais.

2.2 ERRÂNCIAS E AS BOAS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

A errância possibilita a percepção dos vazios e os questionamentos acerca

da visibilidade destes espaços na cidade por meio dos percursos não

preestabelecidos e sem direção, diferente dos itinerários habituais. Essa

experimentação permitiu enxergar para além do que se é condicionado e

ignorado. De acordo com (CARERI, 2013; JACQUES, 2006), conforme a

definição de Solà-Morales (1995): ‘‘O indefinido, o incerto também é a ausência

de limites, uma sensação quase oceânica, para retomar o termo de Freud, a

espera da mobilidade e da errância’’ (SOLÀ-MORALES, 1995, p. 61).

Solà-Morales (1995), descreve a sensação da ausência de limites, que

amplia o horizonte a ser explorado quando se permite vagar sem rumo. O método

da errância utiliza-se do corpo como ferramenta para uma cartografia ou

corpografia, como sugere Jacques (2006).

A própria propriedade de se perder seria uma das maiores
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características do estado de espírito errante, esta propriedade é
diretamente associada a outra, também relativa ao movimento: a
lentidão. Quando estamos perdidos, quase automaticamente passamos
para um movimento do tipo lento, uma busca de outras referências
espaço-temporais, mesmo se estivermos em meios rápidos. (JACQUES,
2006, p. 122-123)

A definição de Santos (2006) de “homens lentos” se faz presente na

sociedade marcada por constante aceleração, pois uma vez que não se permite

errar se condiciona o trajeto para se ganhar tempo, por isso é necessário

desacelerar para sentir e desfrutar dos espaços invisibilizados pela densidade do

crescimento desordenado das cidades. Intervenções podem potencializar áreas

verdes como “espaços de respiros” e com isso se obter calma e pausa pertinente

nas errâncias conforme Jacques (2006) pontua:

(...) pode-se notar a lentidão dos errantes, o tipo de movimento
qualificado dos homens lentos, que negam, ou lhes é negado, o ritmo
veloz imposto pela contemporaneidade. E por fim, a própria corporeidade
destes, e, sobretudo, a relação, ou contaminação, entre seu próprio
corpo físico e o corpo da cidade que se dá através da ação de errar pela
cidade. (JACQUES, 2006, p. 121)

Tal lentidão possibilita que a experiência sensorial do corpo seja capaz de

perceber a arte que está na paisagem e na sua contemplação. Jacques (2006, p.

119) apresenta o termo "corpografia" como: “[...] a memória urbana no corpo, o

registro de sua existência na cidade”. Essa conceituação é o ponto de partida

para a reflexão que a autora traz sobre como se lê a cidade pelo corpo e como o

corpo escreve a cidade pela "corpografia" (JACQUES, 2006). A partir desta

sensibilização pelos sentidos do corpo, desperta-se outras sensações e

experiências, como o paisagismo, que além de deixar as cidades agradáveis

visualmente, pode proporcionar qualidade de saúde pública e conforto térmico

das cidades.

Para o errante, são sobretudo as vivências e ações que contam,
apropriações em seus desvios e atalhos, e exatas não precisam
necessariamente ser vistas, mas sim experimentadas, com todos os
outros sentidos corporais. (JACQUES, 2006, p.119)

Além do paisagismo, outros exemplos de práticas de ocupações

temporárias sustentáveis são as intervenções artísticas e as hortas urbanas que

vêm sendo implementadas no mundo. Essas práticas são apresentadas por meio

de dois exemplos: o primeiro, em andamento no Brasil e, o segundo, já com bons

resultados nos Estados Unidos. Outros países também desenvolvem projetos
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semelhantes, como em Cuba, Holanda e Portugal. Eles são exemplos de

ocupações temporárias em lotes vagos públicos/privados, trazendo a discussão

da dualidade cheio/vazio e marginalização/elitização na ocupação urbana. Essas

práticas demonstram como esses espaços residuais não se limitam a ser

depósitos de lixos, incertezas, lugares passíveis de medo e de caráter perigoso,

para espaços de "respiro" e de relações sócio-espaciais.

A cidade de Varginha possui o projeto de lei Nº 6.531, no qual será

apresentado no estudo de caso em relação ao programa de hortas urbanas da

cidade de Sete Lagoas. Essa lei foi aprovada em 2018, regulamentada em 2021 e

atualmente está em processo de implementação por um comitê no qual

compareço eventualmente em reuniões, como voluntária. Este tipo de legislação

demonstra o interesse por planejamentos com foco no desenvolvimento

sustentável, pois não só de concreto se fazem as cidades; o verde também se

sobressai mesmo que em menor proporção. O planejamento das zonas urbanas

deve ser feito considerando aspectos variados, pois todo território importa e afeta

a todos que ali passam e anseiam por espaços plurais. Os bons exemplos devem

ser replicados tanto nas áreas edificadas quanto nas que não possuem edificação

e também nos entornos como parte da construção espacial e territorial.

Reivindicar políticas públicas é um ato de resistir e existir: ocupar, apropriar, e

intervir, por exemplo, são termos corriqueiros, mas quando exercitados geram

impactos e despertam o sentimento de pertencimento.

Lugares indeterminados se relacionam com o tempo, espaço e território; e

são estudados em muitas áreas do conhecimento como no urbanismo, geografia,

agronomia, economia entre outros. Entender suas definições em áreas distintas

nos permite, como urbanistas, planejar de forma mais interdisciplinar alcançando

resultados mais assertivos. O espaço construído é cheio de significados, usos,

ocupações e estruturas. Já os espaços vagos são vazios, fluidos e líquidos. Essa

liquidez que me permito associar ao conceito de “modernidade líquida” do

sociólogo Zygmunt Bauman, emprega o sentido do termo relacionado à

atualidade em que vivemos, já que tudo está em processo de transformação,

numa velocidade rápida e imprevisível (BAUMAN, 2001). Nessa liquidez a

paisagem não está sendo discutida, percebida e nem vivida, às vezes é

meramente compreendida e vista como vestígio de ocupação territorial histórica.
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3. INCLUIR

3.1 AGRICULTURA URBANA

Para que se possa entender os conceitos acerca da agricultura urbana é

necessário compreender o conceito de urbano e entender como ele se dá. Esse

conceito, por ser amplo, gera variadas interpretações antagônicas que podem ser

encontradas em pesquisas, iniciativas e vivências das cidades por meio da

atividade. Pode-se associar a relação entre agricultura e urbano pela inserção de

hortas comunitárias nas cidades. O cultivo de alimentos por muito tempo se

limitava ao campo e, apesar das diferenças entre as agriculturas rural e urbana,

elas se complementam e podem gerar conflitos de interesses por terem o mesmo

objetivo: a produção de alimentos locais.

O urbano é a soma das ações nas cidades. Lefebvre (1972), define o termo

pautado na diferenciação entre urbano e cidade, afirmando que: “(...) O urbano se

distingue da cidade precisamente porque aparece e se manifesta durante a

explosão da cidade. O urbano é o conjunto do que ocorre na cidade” (LEFEBVRE,

1972, p. 76).
O urbano, essa virtualidade em mancha, essa potencialidade que já
realiza, constitui um campo cego para os que se atém a uma
racionalidade já ultrapassada, e assim se arriscam a consolidar o que
se opõe à sociedade urbana, o que a nega e destrói durante o próprio
processo que a cria, a saber, a segregação generalizada, a
separação, no território, de todos os elementos e aspectos da prática
social, dissociados uns dos outros e agrupados por decisões políticas
no seio de um espaço homogêneo. (LEFEBVRE, 1972, p. 54)

A agricultura urbana é compreendida como uma prática que ocorre dentro

das cidades até seus limites com a zona rural, abrangendo o espaço urbano e

periurbanos, que atendem demandas urbanas locais, alimentares, espaciais e

principalmente as sociais.

(…) AU não é uma panacéia para os problemas urbanos e
socioambientais, causados por certo modelo de organização
socioespacial, contudo é uma opção, dentre várias, tais como a
agroecologia, as políticas de segurança alimentar e a economia solidária,
que responde aos sinais do esgotamento das relações convencionais
entre os chamados campo urbano e ambiental. Os sinais podem nos
ajudar a assumir os problemas e vislumbrar novas formas de olhar e
pensar a cidade e a sociedade que nela vive. (COUTINHO, 2010, p. 6,
grifos nossos)
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Nas hortas urbanas se recomenda o plantio de hortaliças, plantas

ornamentais, medicinais e espécies frutíferas, mas com raízes não muito

profundas que não dificultem a limpeza urbana ou que causem acidentes. Dessa

forma, é importante que os instrumentos de planejamento urbano, junto com a

assistência técnica de instituições como a EMATER - MG (Empresa de

Assistência Técnica e Extensão Rural do estado de Minas Gerais), forneçam

auxílio e indiquem os locais e espécies mais adequadas aos produtores urbanos

que estejam iniciando suas atividades nas cidades. Em relação à questão

permeável do solo urbano, é interessante recomendar o uso de espécies que

absorvam bem a água em suas raízes, como a taioba, diminuindo assim a água

que será escoada.

Algumas hortas estão sendo projetadas e desenvolvidas de acordo com os

princípios da agroecologia, por serem altamente recomendadas nos

planejamentos referentes a esse tipo de agricultura, além de fornecer um melhor

suporte à segurança e soberania alimentar, o que possibilita a produção de

alimentos sem o uso de agrotóxicos. Observa-se nos exemplos de hortas

estudados para este trabalho que as hortas comunitárias tendem a ser

implementadas em lotes vagos com variações de localização, tamanhos e tipos

de propriedade que se dividem entre pública ou privada. Essas implementações

seguem leis como aqui citadas que beneficiam produtores urbanos por meio de

diretrizes. A agroecologia está previamente prevista.de acordo com as

necessidades locais e em várias das ocupações territoriais

Dentre os exemplos do desenvolvimento de hortas urbanas em áreas

degradadas ou abandonadas, foram adotadas algumas estratégias de

comercialização que visam melhorar o funcionamento das hortas urbanas, como

gestão da manutenção, utilização de irrigação automatizada ou de baixo

consumo de água e a compostagem. Estas estratégias corroboraram para o

desenvolvimento econômico da população local juntamente com a integração de

programas sociais (parcerias com as escolas e comércios), agregando mais valor

para os produtores urbanos que costumam complementar suas rendas a partir da

venda da produção das hortas, além de destinar para consumo próprio.
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3.2 Agricultura Urbana na América: Estados Unidos e Canadá

Algumas cidades estão aproveitando canteiros e espaços antes destinados

ao paisagismo para a agricultura urbana, como é o caso da cidade canadence

Victoria, a qual possuía a jardinagem e as flores ornamentais como destaque de

cultivo urbano. Como meio de valorização, a prefeitura de Victoria disponibiliza

cursos de agricultura, além de difundir entre os voluntários dessa nova prática de

cultivo, informações sobre as políticas de crédito agrário do país. Ações como

esta refletem a demanda pela segurança alimentar e é uma alternativa para a

complementação da renda familiar que pode ser evidenciado com o aumento da

procura de uma alimentação mais saudável com finalidade de evitar

comorbidades, questão essencial em períodos pandêmicos.

Figura 4: Cidade de Victoria no Canadá. Fonte:  Archdaily Brasil.

Já a cidade de Nova York se dedica ao mapeamento e catalogação de

lotes vagos em conjunto com grupos voluntários de desenvolvedores de

softwares. A 596 Acres, por exemplo, está se tornando uma plataforma que busca

se tornar uma ferramenta para a identificação de lotes desocupados e ociosos,

possibilitando reivindicação e ações de ocupações sustentáveis e sociais. As

imagens abaixo são de dois tipos de mapeamento que ONGS parceiras à 596

Acres desenvolveram. Abaixo estão dois dos aplicativos para catalogação de

terrenos vagos com o intuito de obter financiamento federal para a aquisição de

terras por meio de planos de renovação urbana que a cidade adota.
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Figura 5: Lotes vagos na cidade de Nova York. Fonte: 596 ACRES.

Figura 6: Planos de renovação urbana na cidade de Nova York. Fonte: 596 ACRES.

Essa iniciativa transforma informações em ações de cunho político entre

cidadãos que desejam ter um papel ativo no uso das terras vagas de sua cidade.

A maioria das ocupações se dão por comunidades e bairros que juntos criam

hortas comunitárias e reivindicam o direito temporário do uso da terra. Os

hectares ociosos são acompanhados por ONGS e pelo poder público. A 596

Acres oferece sua consultoria para outros grupos nacionais e internacionais

interessados em obter o mesmo modelo de suporte que fornecem.

Alguns programas de agricultura urbana tiveram sucesso na América

Latina e várias propostas internacionais estão visando modelos para ações que

promovem a segurança alimentar como foco dos projetos. Cuba, por exemplo,

passou por uma escassez de alimentos durante a década de 1990. Na cidade de

Havana os cidadãos se mobilizaram para contornar o problema: a população

começou a cultivar alimentos em espaços residuais, como quintais, terraços e
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terrenos baldios, priorizando hortaliças, frutas e outros alimentos de fácil plantio.

Após um período de dois anos, as hortas urbanas começaram a se destacar na

paisagem urbana, de forma evidente e perceptível, o governo reconheceu e não

pôde mais ignorar os esforços da população. Então, no ano de 1994, surgiu o

Departamento de Agricultura Urbana que empreendeu algumas ações como leis

que reformularam a legalização de terras públicas não utilizadas em lotes para a

produção de alimentos, o que possibilitou a construção de uma rede apoio e

disponibilizou o acesso à sementes e infraestrutura para o mercado de venda,

tornando as implementações de hortas viáveis. Antes que a Agricultura Urbana

se tornasse uma opção viável de alimentação, tornou-se, à princípio, uma ação

visível.
Em 1998, mais de 8.000 fazendas eram reconhecidas oficialmente em
Havana a partir de pequenas parcelas dirigidas individualmente,
necessariamente orgânicas (não havendo importação de pesticidas),
com uma produção de cerca de 50% dos vegetais do país. (MÁRQUEZ,
2012)

Por mais que os resultados sejam significativos, Cuba ainda é muito

dependente das importações estrangeiras, mas está caminhando para ser um

exemplo de auto suficiência alimentar, com o interesse dos cidadãos em atuar

em alternativas às crises.

Outro exemplo aparentemente bem sucedido a ser ilustrado aqui, é o caso

de Detroit nos Estados Unidos. A ação foi bem retratada em “How Urban

agriculture is transforming Detroit?” , por Davison (2017), que relatou o

planejamento realizado na ocupação de vazios com projeto de agricultura urbana.

Este conseguiu alavancar a economia e promover o desenvolvimento de uma

cidade que já foi uma potência industrial nos anos 50 e hoje se encontra em meio

a ruínas urbanas. Detroit sofre com o enfraquecimento do comércio, desemprego

e péssimos hábitos de consumo alimentar, consequências do abandono e da falta

de novos investimentos. A agricultura urbana vem mudando esse cenário,

auxiliando na recuperação deste esvaziamento e aproveitando as áreas

disponíveis do território que se estima, aproximadamente, ser de um quarto a um

terço de áreas livres da cidade. O projeto se fortalece por meio do tecido social e

da união das comunidades de bairros menos favorecidos, gerando oportunidades

econômicas e qualidade de saúde, já que promove uma alimentação saudável,

acessível e apropriada.

É relevante citar o caso de Detroit, pois a solução sustentável promovida
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não dependeu de planejamento e políticas públicas, ela partiu da força popular e

demonstrou com isso que ações como esta podem funcionar quando bem

organizadas e com propósitos definidos. Devita Davison (2017) ressalta sobre tal

movimento que:

(...) A agricultura urbana em Detroit funciona em comunidade, porque
cultivamos juntos. Então, esses espaços são espaços de convivência.
São espaços em que estamos construindo coesão social, além de
fornecer comida fresca e saudável para nossos amigos, familiares e
vizinhos. (DAVISON, 2017)

Para além da agricultura, relacionada à alimentação saudável e segurança

alimentar, esses espaços servem de local de trocas de conhecimento e de

convivência entre os cidadãos que se fortalecem em comunidade e transformam

suas realidades. É importante destacar, que ao se propor usos sustentáveis no

território a partir do planejamento urbano, utiliza-se como ferramentas legais as

políticas públicas e entende-se o poder do vazio no solo urbano.

No Brasil, existem vários projetos de lei que visam as hortas comunitárias

em vários estados. As cidades brasileiras escolhidas para o estudo de caso deste

trabalho foram as cidades mineiras Varginha e Sete Lagoas as quais, com as

políticas públicas, sociais, urbanas e ambientais, utilizam dos vazios urbanos para

a implementação de hortas comunitárias, uma iniciando essas ações no âmbito

urbano e outra já consolidada, sendo uma referência nacional neste tipo de

ocupação ambiental/social. Com o estudo de caso nas cidades mineiras

pretende-se demonstrar os desafios do planejamento urbano no país quando

analisados sob a ótica da ocupação territorial dos espaços residuais e da

agricultura urbana em lotes ociosos, vagos, públicos e privados. Em território

brasileiro, há algumas iniciativas em comunidades que, por várias razões,

começaram hortas de bairros ou comunitárias, mas que ainda não cobrem

totalmente as necessidades das famílias, nem substituem a dependência de

produtores industriais. Muitas delas são dirigidas ou apoiadas pelo governo local.

3.3 ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DOS PROJETOS DE LEIS DE HORTAS

COMUNITÁRIAS EM SETE LAGOAS E VARGINHA

Antes de adentrar às políticas que norteiam essa pesquisa, é importante
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entender o conceito de “direito à cidade" (Lefebvre, 1968). O direito à cidade,

segundo Lefebvre, é: “o direito à vida urbana, transformada e renovada”

(LEFEBVRE, 2001, p.118). A produção da capital altera o espaço urbano e assim

interfere nas relações sociais, pois estas se dão quando os cidadãos

compartilham os espaços das cidades. Esse termo de Lefebvre traz o

questionamento político sobre o direito de se ocupar o espaço urbano. Assim

como Marx em “O Capital”, Lefebvre coloca o indivíduo como sujeito no espaço: a

sociedade é considerada por ele como espacial. Lefebvre também questiona as

práticas sociais como sendo processos espaciais, o que resulta em formas. Em

“O Direito à Cidade” são levantados alguns questionamentos sobre uma utopia

experimental com questões que também permeiam essa pesquisa, aliás, se trata

de uma análise de direito do cidadão ao espaço urbano e a necessidade de

demonstrar a importância de políticas urbanas de cunho social que fogem das

políticas tradicionais, como enfatizado por  Baudry (2006):

A política tradicional da cidade desejaria um corpo em um espaço
tornando seguro, mas as pessoas flanam, ficam à deriva, inventam
seus percursos, em lugares que lhes são arrumados como em suas
casas. Elas não caminham exatamente em linha reta, mas vão
aleatoriamente. O urbano tem a ver com esse aleatório que a
ordenação pretende esconder e até esterilizar, para fazer dela uma
feliz exceção à regra. (BAUDRY, 2006, p. 35)

A cidade é mutável com dinâmicas que se alteram por meio das

influências, desejos e necessidades de apropriação dos cidadãos em algo plural

e vivo, mas que nem sempre estão disponíveis.Dessa forma, surgem espaços de

transgressão, com novos usos distintos do que é previamente estabelecido,

partindo de reivindicações de quem frequenta determinado espaço e usufrui à

sua maneira.

Propostas de projetos políticos dão apoio às ações e práticas distintas e

diversificadas que sofreram reivindicações no período atual. A agricultura urbana,

por exemplo, é uma alternativa sustentável à ocupação territorial de forma

temporária e abrangente, uma vez que se diferencia em relação a outras leis de

usos e ocupações do solo que misturam política urbana com política social. O

resultado reflete na relação com a saúde, já que se destacam no combate à

fome e melhorias da segurança alimentar, como exemplificado por Coutinho

(2010).
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A agricultura urbana apenas recentemente vem ganhando visibilidade e
sendo inserida na agenda pública e de financiadores, em função de sua
potencialidade para articular e arranjar vários temas importantes para
tais agendas. É uma alternativa para o combate à fome e à pobreza com
melhorias na segurança alimentar e nutricional, na qualidade ambiental
das cidades e na destinação social da terra urbana. De alguma forma, a
sobreposição de temas é um fator complicador, pois não permite a
compreensão de qual seja a “bandeira social” da agricultura urbana, mas
aparece como uma atividade ligada simultaneamente a vários temas. Por
outro lado, tal interface, que parece trazer confusão, pode contribuir para
a construção da interlocução entre movimentos sociais. (COUTINHO,
2010, p. 6, grifos nossos)

Varginha e Sete Lagoas são cidades que enxergam a potencialidade da

agricultura urbana e se dedicam a atividades ligadas a temas diferentes,

explorando suas potencialidades de acordo com suas necessidades políticas e

sociais. Os dois projetos de lei de hortas comunitárias inserem a agroecologia. A

cidade de Sete Lagoas é a base que subsidiou a estruturação da rede de

produtores que juntos asseguram a eficácia da implementação e continuação

desse projeto. Já a cidade de Varginha, enfrenta dificuldades em sua execução,

pois como colocado por Coutinho (2010), a agricultura urbana enfrenta barreiras

para cumprir seu papel político/social por meio de políticas urbanas.

A discussão sobre a AU ainda é frágil e enfrenta desafios para a sua
efetivação enquanto política social com rebatimento nas políticas
urbanas. Pode assumir a forma de um projeto contra-hegemônico
favorável à cooperação e às transformações sociais profundas ou
favoráveis ao ideário neoliberal com respostas pontuais às carências
urbanas desconsiderando problemas estruturais. (COUTINHO, 2010, p.
6)

Em Sete Lagoas, a legislação já está consolidada há anos, é uma

referência para projetos similares e tem seu sucesso na estruturação e na

motivação voltada para as políticas sociais. Já em Varginha, a lei está sendo

implementada e seu foco está em obter, por este projeto de hortas comunitárias ,

a isenção da prefeitura na manutenção e limpeza dos lotes vagos.

O Decreto Nº 5.246 de 07 de agosto de 2015 é o que regulamenta o

funcionamento das hortas comunitárias no município da cidade mineira de Sete

Lagoas. Já Varginha, segue a LEI Nº 6.531. Este decreto e legislação, são

semelhantes por se tratarem de projetos com finalidade de ocupação urbana

territorial temporária em terrenos vagos, para uso de hortas urbanas com

incentivo à agricultura e à agroecologia.
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Estes dois projetos de leis foram escolhidos para o estudo de caso e

análises qualitativas e como método desta pesquisa no intuito de observar e

investigar o tema dos vazios urbanos e demonstrar um tipo de ocupação com foco

nas políticas públicas que incentivam as ocupações territoriais temporárias

sustentáveis com as hortas comunitárias. A finalidade é contribuir para a

compreensão dos processos organizacionais e políticos e também para servir

como uma ferramenta para a compreensão das ações e decisões que afetam a

sociedade e estabelecem relações entre as variáveis dos objetos de estudos.

A observância da regulamentação e implementação da lei e o programa

pró horta teve o regimento feito no ano de 2021, assim como o comitê formado o

qual participei de algumas reuniões como voluntária a fim de acompanhar o

processo.

Deveríamos discutir menos sobre o tipo de urbanismo propriamente dito
e concentrarmo-nos mais na liderança política. Como participar da
política se não contamos com a educação ambiental, se não temos
acesso ao trabalho e nem dá para ganhar a vida? É muito importante
e necessário que as instituições comecem a trabalhar com mensuração
das desigualdades. (BERRIZBEITIA, 2019, p. 14, grifos nossos)

Berrizbeitia (2019) defende a importância das instituições atenderem às

necessidades em relação às desigualdades sociais, como prevê a lei de Sete

Lagoas que contempla melhor as questões sociais que a política da cidade de

Varginha. As semelhanças e diferenças entre os projetos de leis são observadas

pelo acesso a documentos adquiridos pela Emater de Sete Lagoas e que me

foram encaminhados pela Emater de Varginha. Eles descrevem o processo da

cidade e seu funcionamento atual. Dessa forma, posso afirmar que minha

vivência acompanhando a estruturação da lei da cidade de Varginha me permitiu

um maior entendimento do deste processo.

A escolha dessas cidades se deu à medida que observei o acesso e a

possibilidade de acompanhamento presencial, como também uma referência

nacional deste tema. Primeiro foi feita a coleta de dados, leis, decretos,

regulamentos e fotos, além de conversas com Emater e secretarias de agricultura

de ambas as cidades. Os questionamentos giraram em torno de “como” e "por

que?" os tipos de leis são necessários para o planejamento urbano, a difusão da

soberania alimentar e a contribuição da renda, transformação da economia,

paisagem e território das cidades que apresentam propostas semelhantes,

mesmo que por motivos diferentes. As variáveis deste estudo são a
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implementação das leis, o impacto no espaço urbano e a difusão na sociedade. O

objetivo final é que se possa obter como resultado um material de apoio que

contribua com o que está sendo realizado atualmente na cidade de Varginha/MG.

As evidências são os documentos, registros, conversas e observações

direta de qual cidade apresenta os melhores resultados, seguindo linhas distintas,

mas com o mesmo objetivo. O intuito é solucionar os vazios com ocupações

territoriais sustentáveis e agroecológicas a partir das hortas comunitárias que são

uma solução temporária e que geram ganhos tanto para quem usa quanto para

quem cede, além de gerar uma economia solidária e segurança alimentar nas

cidades.

Primeiramente será apresentado o caso do decreto de Sete Lagoas, que é

um exemplo bem sucedido, no qual identificarei os problemas que foram

enfrentados e solucionados para que pudesse obter o resultado atual. Após, será

descrito o processo que acompanhei na cidade de Varginha/MG, que está

caminhando para conseguir o que se propõe, mesmo que ainda haja muitos

desafios.

SETE LAGOAS/MG

As análises de conteúdo foram pautadas por uma perspectiva discursiva

acerca do planejamento territorial urbano e das questões ambientais ecológicas,

assim também pelo conflitos socioambientais, segurança alimentar, economia

solidária, reivindicações e movimentos sociais, difusões populares, contribuição

dos órgãos públicos e ações que dialogam com a temática da agricultura urbana

e da agroecologia. O município de Sete Lagoas, em Minas Gerais, destaca-se

pela sua concentração industrial, situada na Zona Metalúrgica de Minas Gerais,

próximo à capital mineira de Belo Horizonte. Segundo dados promulgados pelo

Instituto Brasileiro Geográfico e Estatístico (IBGE) no ano de 2021, a cidade tem

uma população de 243.950 pessoas e possui extensão territorial de 536,928 km

(IBGE, 2021).

O programa de Hortas Comunitárias Urbanas de Sete Lagoas é pioneiro

em leis voltadas à ocupação territorial temporária por meio da agricultura urbana

em escala nacional. Segundo dados da Prefeitura Municipal, o início do programa

aconteceu em 1982. A Emater da cidade auxiliou na formulação e na execução
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desse projeto e também na estruturação das associações. O objetivo inicial previa

contemplar uma quantidade de cerca de 35 famílias em estado de vulnerabilidade

social. Com o sucesso do programa e de sua implementação, atualmente 300

famílias se beneficiam e fazem parte de uma das seis associações do município,

que tem seu regimento elaborado desde 2006 em prol do agricultor urbano.

De acordo com as informações da Emater de Sete Lagoas repassadas

pela mesma instituição situada em Varginha, o programa de hortas conta

atualmente com 24.000 m² de área cultivada, sendo parte da produção destinada

à merenda em escolas municipais. As hortas estão espalhadas pela cidade e

presentes em sete bairros, sendo esses: Cidade de Deus, Barreiro, Montreal, JK,

Nova Cidade, Bernardo Valadares e Vapabuçu.

Segundo a Semadetur Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Sustentabilidade de Sete Lagoas, o que impulsionou o surgimento deste projeto

de hortas comunitárias urbanas na cidade, foi a crise no setor de siderurgia, pois

a economia local era predominantemente industrial. A crise que o município

enfrentou acarretou o aumento no desemprego na cidade, ao mesmo tempo que

aumentou significativamente o adensamento urbano com a expansão do número

de pessoas.

O aumento populacional aconteceu em grande parte devido ao número de

cidadãos oriundos da zona rural que migraram para a cidade em busca de

oportunidades de emprego. De acordo com o engenheiro agrônomo e funcionário

da Emater de Varginha Eng. Luiz Geraldo, as hortas atendem atualmente 318

famílias que se sustentam e complementam suas rendas. Ele também afirma

que segundo relatos repassados pela Emater de Sete Lagoas há um número

expressivo de mulheres que participam do projeto, contribuindo para o

empoderamento feminino, independência financeira de forma autônoma com os

recursos provenientes das hortas, educando assim seus filhos de forma mais

independente. Além do uso de terrenos públicos vagos concedidos pela

prefeitura, também são utilizados lotes abaixo das redes de alta tensão, que

pertencem a Companhia de Energia de Minas Gerais (CEMIG) e cedidos pela

mesma.

O Programa segue o Decreto Municipal Nº 5.246 de 07 de agosto de

2015, que revogou o que, até então, estava estabelecido desde 2007 . O intuito é

ser uma ferramenta de política pública social que visa atender à população em
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situação de vulnerabilidade socioeconômica. As famílias interessadas se

cadastram na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de

Sete Lagoas e são encaminhadas para uma triagem social. Se aprovadas no

programa recebem, aproximadamente, 300 metros quadrados de terra e, após

fecharem o contrato de concessão e permissão temporária de uso, pode ser

implementada a horta. Há casos de produtores e familiares aumentarem a área

de cultivo chegando a mais quadras do que estabelecidas previamente. Os lotes

vagos e concedidos são denominados quadras e a prefeitura disponibiliza, além

da área de plantio cercada, o fornecimento de água para irrigação, que é

fornecida em parceria com o SAAE (Serviço Autônomo de Água, Esgoto e

Saneamento Urbano).

A cidade de Sete Lagoas possui e segue atualmente o decreto Nº 6.531,

que regulamenta novamente o programa de horta comunitária. Os objetivos do

programa que constam no decreto são: gerar renda às pessoas em estado de

vulnerabilidade social, incentivar a economia solidária e a segurança alimentar,

ocupar áreas ociosas para que se possa melhorar a paisagem visual da cidade,

além do controle de transmissores de doenças; contribuir para a sua formação

cidadã e  proporcionar a comercialização de seus produtos.

Os artigos 3º e 4º do decreto definem como se dá a participação no

programa e o público alvo que ele se destina:

Art. 3º A participação no Programa de Hortas Comunitárias será
permitida apenas para as famílias consideradas em situação de
vulnerabilidade social e que residam no Município de Sete Lagoas no
mínimo há 01 (um) ano.
Art. 4º A situação de enquadramento no perfil de família em situação
de vulnerabilidade social deverá ser atestada pela Secretaria
Municipal de Assistência Social - SMAS, mediante levantamento
socioeconômico das famílias a serem beneficiadas e inscrição no
Cadastro Único – CadÚnico, visando a participação em Programas
Sociais de Governo (DECRETO Nº 6.531, 2015).

Para se ter um controle e fiscalização das hortas, funcionários da prefeitura

monitoram, fiscalizam e acompanham o funcionamento e o uso do terreno vago

cedido e, quando necessário, acionam a assistência técnica que é fornecida pela

Emater-MG.

O processo de análise da cidade de Sete Lagoas só foi possível por meio

do Decreto que regulamenta o programa e da ficha cadastral com os critérios para

a participação, além de informações orais sobre a infraestrutura e organização da
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mesma. Na imagem abaixo está anexada a ficha cadastral que é utilizada para

acompanhar e ceder o uso temporário do lote vago no programa de hortas

comunitárias da cidade. Após constatada pela triagem a vulnerabilidade do

requerente e sua possível aprovação para ingresso no programa, o participante

preenche informações de controle como: Dados pessoais, dados familiares e

sociais, endereço, número de pessoas que serão beneficiados com o programa,

além do requerente que se responsabiliza pela horta e manutenção, atendendo e

cumprindo o que se é previsto pelo decreto.
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Figura 7: Ficha cadastral de Hortas produzido pela EMATER de Sete Lagoas. Fonte: Emater

(Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) de Sete Lagoas.

No cadastro é analisado também como será o modo de cultivo do

ingressante, o tipo de adubo que será utilizado e qual o destino de sua produção.

A outra ficha necessária é a de dados técnicos. Nela há uma tabela para se

preencher os dados de tipo de plantas cultivadas, unidades, controle de plantio,

perdas e consumo em porcentagem, etc. A ficha da cidade de Varginha, que está

disponível na Secretaria de agricultura (Seagri), possui um formulário que coleta

informações de identificação do requerente e dos integrantes horticultores. Lá o

candidato pode sinalizar qual terreno tem interesse, de qual tipo se trata e marcar

o que a horta vai representar.

Comparando com a ficha e formulário cadastrais entre as duas cidades, é

possível observar a diferença de informações que são usadas nas triagens para

seleção de beneficiários dos programas.
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Figura 8: Formulário cadastral do Programa de Hortas Comunitárias. Fotografia tirada por Luziany

Oliveira.

Foram cedidas pela Emater MG, empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural de Sete Lagoas, revisões bibliográficas, acesso a documentos e

informações e dados divulgados na mídia, o que é passível de conclusão que

essa cidade mineira é uma referência nacional em ocupações de vazios por

hortas urbanas. Dados da ASCOM (2021) afirmam que:
Sete Lagoas é uma cidade muito bem servida no quesito feiras livres. E
sempre há espaço para mais uma. Além das tradicionais feiras da Praça
Dom Carmelo Motta e do Parque Náutico do Boa Vista, nos últimos anos
vários bairros passaram a organizar suas próprias feiras,
comercializando não apenas hortifruti, artesanato e gastronomia, mas
também brinquedos, roupas e outros produtos. (ASCOM PREFEITURA
DE SETE LAGOAS, 2021)

Os produtos plantados e colhidos são vendidos diretamente pelos

produtores nas próprias hortas, em mercados da cidade, feiras, por entrega a
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domicílio, nos sacolões e nos supermercados da cidade. As hortas oferecem

produtos variados como alface, couve, cebolinha, beterraba, cenoura, tomate, jiló,

abóbora, chuchu, repolho entre outros. Essa atividade é um orgulho para Sete

Lagoas e conta com o apoio da Prefeitura. Contudo, vale ressaltar que a

comercialização dos produtos das hortas é livre, sendo que cada produtor busca

os seus clientes, sejam eles nas próprias hortas, nos pequenos comércios, entre

produtores, nas feiras, em programas desenvolvidos por eles e nos programas

federais destinados à agricultura urbana. Considerado por muitos como um

verdadeiro exemplo de projeto sustentável, as hortas comunitárias que eram

áreas antes ociosas, passaram a produzir variados tipos de verduras e legumes

sem o uso de agrotóxicos.

A Emater presta assistência técnica com visitas periódicas, cursos de

capacitação, apoio na formalização de associações, cooperativas, planos e

projetos. O programa tem vários objetivos, dentre eles melhorar a qualidade de

vida dos participantes, oferecer produtos de qualidade aos consumidores,

aproveitar as áreas ociosas do município para produção de alimentos e,

principalmente, incrementar a geração de renda dos pequenos produtores

urbanos.

A agroecologia é inserida nessas hortas, por meio de técnicas repassadas

pela Emater aos produtores e a conscientização e proibição de herbicidas,

fungicidas e inseticidas. Para evitar a aplicação desses produtos foi adotado os

saberes agroecológicos utilizados no plantio sem recorrer a fertilizantes químicos,

priorizando o esterco de animais e compostos orgânicos. Alguns produtores

urbanos receberam em 2003 a certificação de produção orgânica pelo IMA

(Instituto Mineiro de Agropecuária), que estipula que o cultivo seja de base

agroecológica, sendo proibido o uso de agrotóxicos, o que é cumprido pelos

produtores das hortas urbanas de Sete Lagoas.

A produção depende dos recursos da prefeitura e das relações que são

construídas. O diferencial do programa é a união das associações de bairros e

produtores que administram unidades de produção e distribuição de mudas e

contam com micro tratores cedidos pela Prefeitura. A aquisição de insumos e

serviços fica a custo do participante e responsável pelo lote vago, assim como a
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sua manutenção e produção.

As vendas da produção de hortaliças são feitas em feiras livres, bem

localizadas no comércio. Também a parcerias com restaurantes e mercados. E

parte da produção é doada às escolas municipais. Algumas famílias inteiras se

envolvem na produção. Alguns para complementar a renda e também a pessoas

que participam das hortas por questões de saúde e terapia ocupacional para obter

uma melhora na qualidade de vida, na saúde e ter interação social.

O programa possui colaboração e parcerias com os seguintes órgãos:

Câmara Municipal, Cemig, SAAE, EPAMIG, e a Universidade Federal de São

del-Rei (UFSJ), Embrapa,  IMA, Governo Federal, e o Banco do Brasil.

Figura 09: Foto das hortas em lotes abaixo das redes de alta tensão da CEMIG. Fonte: ASCOM
da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas.

VARGINHA/MG

Como Sete Lagoas, o município de Varginha também se destaca pela sua

concentração industrial. A cidade também é conhecida por ser um polo de

exportação e de saúde da região do sul do estado de Minas Gerais. A cidade se

localiza às margens do Lago de Furnas e ao mesmo tempo equidistante a três

capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Segundo dados do

IBGE, a cidade tem uma população de 137,608 pessoas (2020) e apresenta uma

extensão territorial de 395,396 km (IBGE, 2020).
Eu gostaria de acompanhar alguns dos procedimentos - multiformes,
resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam à disciplina sem
ficarem mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que deveriam
levar a uma teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma
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inquietante familiaridade da cidade. (CERTEAU, 1998, p. 175)

Certeau (1998) afirma que o acompanhamento de alguns procedimentos

fogem da teoria para a vivência na prática cotidiana, além de afirmar uma certa

inquietude e agitação em relação a cidade e sua habitualidade. No meu caso,

minha familiaridade está relacionada com a cidade onde resido, Varginha (MG), a

qual possui o projeto de lei Nº 6.531 que instituiu no município o programa de

horta comunitária (figura 11). Essa lei foi aprovada em 2018, regulamentada em

2021 e atualmente está em processo de implementação. Me dedico ao

acompanhamento de tal processo como voluntária do comitê gestor.

Figura 10: Mapa referente a localização das hortas requeridas e cedidas pelo Pró Horta para
iniciar as implementações na cidade de Varginha, e localização das hortas existentes que

aderiram ao programa. Fonte: Produzido por Luziany Oliveira.

41



Abaixo o trecho transcrito da LEI Nº 6.531, (2018):

Art. 1º Fica instituído o programa Municipal de Horta Comunitária no
Município de Varginha, que consiste na ocupação de áreas urbanas para
o cultivo de hortaliças, frutas e outros alimentos, plantas medicinais,
ornamentais e para a produção de mudas. Que visa ocupar terrenos
vazios na cidade de forma a promover um desenvolvimento sustentável
e uma ocupação temporária que traga os benefícios citados no artigo 2 º
, transcrito abaixo.

Art. 2º O programa terá os seguintes objetivos: I - aproveitar
mão-de-obra desempregada; II - proporcionar terapia ocupacional; III -
aproveitar áreas devolutas; IV - melhoria do meio ambiente urbano
mediante a utilização dos espaços urbanos ociosos; V- otimizar o
aproveitamento dos espaços urbanos; VI- geração e complementação de
renda; VII- melhoria da segurança alimentar e da saúde da população;
VIII - estimular educação agroecológica nas escola; IX - estimular
ocupação para grupos da terceira idade (LEI Nº 6.531, 2018).

Com a legislação, qualquer cidadão pode requerer a participação neste

programa por meio de cadastro junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Estão

à disposição todos os terrenos públicos sem uso e também podem ser

negociados lotes privados, o que irá isentar o proprietário do pagamento do IPTU.

Se a prefeitura precisar, pode solicitar o terreno para uso temporário, sendo a

manutenção responsabilidade de quem o utilizar.

Art. 3º As áreas urbanas com possibilidade de integração ao Programa
Municipal de Horta Comunitária serão as áreas públicas municipais,
áreas declaradas de utilidade pública e ainda não-utilizadas, em terrenos
ou glebas particulares e áreas residuais, que venham a ser cedidos
temporariamente por seus proprietários para práticas de agricultura
familiar ou agroecologia.

Para se candidatar ao programa “Pró Horta” de hortas urbanas em

Varginha, não é necessário passar por uma triagem para comprovar

vulnerabilidade social, como acontece em Sete Lagoas. Em Varginha a prioridade

também gira em torno de pessoas em estado de vulnerabilidade social, mas todos

os cidadãos da cidade podem ingressar no programa.

Para o ingresso são analisadas as motivações dos interessados, assim

como o terreno escolhido no preenchimento do formulário que se encontra na

SEAGRI -Secretaria Municipal de Agricultura da cidade, que avalia a

disponibilidade do lote vago e aprovado à candidatura. O formulário é composto

pela identificação por meio de dados pessoais, composição familiar, para

averiguar quantas pessoas há na família, níveis de parentesco e se possuem

experiência prévia com plantio, além de disponibilidade do terreno que almejam, o
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qual pode ser próprio, privado e público. Em caso de lotes vagos, o produtor

urbano recebe os benefícios do programa.

Algumas hortas existentes na cidade estão entrando no programa e devem

marcar algumas opções que melhor se enquadram em seus objetivos, sendo elas:

fonte de renda e de alimentação, ocupação de tempo/terapia, terapia Caps ou se

há alguma relação com determinada associação, como também se precisará de

água por parte da prefeitura.

No primeiro semestre de 2021 foi criado o comitê gestor que nomeou o

programa como PROHORTA – Programa de Hortas Comunitárias de Varginha e

que foi composto e criado pelo secretário do SEAGRI - Secretaria Municipal de

Agricultura, Marcos Antônio Batista; ele atua como presidente do Comitê Gestor e

conta com o apoio e participação da Emater de Varginha e de outros funcionários

da prefeitura e secretarias ligadas ao meio ambiente e a agricultura da cidade.

Alguns cidadãos se voluntariam, participando como eu em reuniões para debater,

acompanhar e estruturar a implementação das hortas urbanas. Na primeira

imagem abaixo, há o convite recebido por e-mail para a reunião do dia 01 de

fevereiro de 2022. As reuniões ocorrem na primeira semana de cada mês no

prédio da SEAGRI. Já a segunda imagem foi apresentada na reunião do dia 01

de dezembro de 2021 a qual apresento uma foto de minha autoria da placa que

será colocada nas hortas.

.
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Figura 11: Imagens do Convite do Programa Hortas Comunitárias, da Secretaria Municipal de

Agricultura de Varginha e da placa do Programa Hortas Comunitárias. Fonte: SEAGRI Varginha.

O vereador Dudu Otoni foi o criador da Lei Nº 6.531 de Varginha de 2018,

que está sendo implementada neste ano de 2022. Ele a apresentou à câmara

municipal no ano de 2018 conseguindo a sua aprovação, porém a

regulamentação ocorreu somente em 2021 com a mudança do secretário de

agricultura. A parceria foi feita com a prefeitura para a criação de um regimento

interno que pudesse regulamentar e formatar um comitê gestor composto por

secretarias de maior participação popular, a Emater, e pela população.

O intuito da ocupação dos espaços ociosos em Varginha é ajudar na

complementação de renda da população, assim como o auxílio à iniciativa popular

de hortas que já existiam na cidade, mas que não possuíam estrutura. A

agricultura urbana está presente há muito na região, porém na informalidade,

sendo praticada de forma individual ou coletiva, em bairros periféricos e escolas

com motivações diferentes. Com o programa Pró-horta estas hortas existentes

serão incluídas para receberem benefícios como insumos, água, sementes,

capacitação agroecológica entre outros, assim como as novas hortas que estão

começando a se formar a partir da concessão de terrenos ociosos, como prevê a

lei. Recentemente, três estão sendo implementadas a partir do programa, sendo

uma no Bairro Santa Terezinha e as outras duas no Bairro Canaã onde há muitas

inscrições em análise. Até a última reunião, mais ou menos 35 pedidos foram

encaminhados para a triagem e análise, priorizando questões sociais.

Perceber as contribuições e problemas enfrentados pelos agricultores

urbanos e periurbanos, contribui para que as ações sejam tomadas, tentando

solucionar problemas e inspirar projetos e ações que ampliam a prática na cidade.

A grande quantidade de vazios urbanos existentes ainda não foi quantificada em

44



Varginha, a secretaria de planejamento não tem as áreas vagas públicas

catalogadas e não há interesse em nenhum setor da prefeitura em relação a isso.

Dessa forma, a ênfase na cidade é compartilhar a manutenção dos lotes vagos,

incrementar a renda dos produtores urbanos e ser uma ocupação/terapia para

aposentados e ,principalmente, a ocupação de espaços ociosos.

Com o advento da pandemia do novo Coronavírus, a agricultura urbana

está em maior evidência. Os produtores estão recebendo insumos e sementes,

além do apoio técnico da Emater, mas as quantidades ainda não contemplam a

todos, por isso a necessidade da regulamentação de um banco de insumos e

ferramentas para auxiliar na estruturação e cercamento das áreas.

O Pró Horta pretende firmar parcerias com empresas privadas para

conseguir atender um número maior de requerentes previstos para este ano,

como está sendo difundido agora e há uma expectativa de um grande aumento

nas candidaturas nos próximos meses. A Emater está capacitando os produtores

urbanos e incentivando a educação agroecológica em escolas do município, que

pretendem aderir às hortas para uma educação alimentar e sustentável. A

produção de áreas verdes com uso temporário gera renda e uma economia

solidária baseada na autonomia e no empreendedorismo. O programa é aberto a

todos os habitantes que residem na cidade, que são instruídos a priorizar

escolhas de lotes vagos em locais nos bairros que residem.

Os produtores rurais não serão afetados, pois priorizando os produtores

agro e microempreendedores do campo e aumentando a produção rural com a

urbana, uma estrutura de comercialização passará do nível municipal para

regional. Tal questão está prevista pelo decreto que funciona junto com as

decisões dos membros que compõem o comitê gestor para definir os benefícios e

participantes do programa.

A participação no comitê gestor me proporcionou um levantamento de

relatos de algumas práticas da agricultura urbana que foram realizadas,

anteriormente, no município. Por exemplo, segundo Marcos Batista, secretário de

agricultura, em 2003 houve um projeto, sem êxito, de hortas comunitárias em

alguns bairros em situação de vulnerabilidade social e onde já ocorrem iniciativas

de plantio por cidadãos independentes e associações de bairros em algumas

comunidades da cidade. As hortas eram construídas junto aos conselhos

comunitários e a prefeitura fornecia água, suporte técnico e algumas mudas e
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insumos. O não sucesso de tal iniciativa pode ser justificado pela falta de

interesse e interação das comunidades, o que fez com que tal atividade só

durasse alguns meses.

Em 26 de dezembro de 2018 foi criada a lei nº 6.531/18 que instituiu no

município de Varginha o programa de horta comunitária. Tal programa consiste na

ocupação de áreas para o cultivo de hortaliças, frutas e outros, junto com ações

no município de hortas urbanas nas escolas.

A EMATER coordenava o projeto de hortas nas escolas municipais para

ensinar aos alunos e professores os cuidados necessários para manutenção de

tal atividade e sobre segurança alimentar, pois os alimentos plantados eram

consumidos pelos alunos e professores na própria escola (GERALDO, 2021).

Com a pandemia, os centros educacionais pararam suas atividades e agora a

Emater está fazendo parcerias com escolas rurais e periurbanas. A empresa traz

suas experiências para o comitê gestor do Pró Horta que tenta uma abordagem

diferente das antigas ações relacionadas à hortas urbanas na cidade.

Em setembro de 2021 começou o plantio em cinco áreas, nos bairros

Centenário II, Ribeirão Santana, Rio Verde 2 e no Santana. Esses locais serão os

primeiros a serem atendidos pelo Pró Horta. Segundo o comitê gestor, os terrenos

receberam a manutenção e preparo com maquinário de aração e aguarda

gradeação. O secretário municipal da Agricultura, Marcos A. Batista informa que,

a partir de uma manifestação de interesse individual, comunitário ou de

empreendedorismo, é feita a análise baseada em pareceres de técnicos da

Emater, das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (SEMEA) e de

Desenvolvimento Social (SEHAD), que compõem o comitê gestor do pró horta.
"Os técnicos visitam o terreno e não havendo impedimento aprovam o
desenvolvimento da horta. Cabe à SEAGRI acompanhar a implantação e
à Emater a orientação quanto ao plantio”, Marcos Antônio Batista,
secretário municipal da Agricultura, 2021.

E a destinação dos produtos cabe ao produtor.

“A Prefeitura apóia a produção que pode ser comercializada se tornando
assim uma fonte de renda para as famílias, no início de 2022 o interesse
e aceitação tem sido além do esperado”, declara Paulo Silva,
Vice-presidente do Comitê Gestor.

Mais de 30 solicitações para hortas aguardam análise e aceitação. Assim,

Varginha dá continuidade ao pleno desenvolvimento de projetos da Agricultura
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Urbana e Periurbana – AUP, sendo que a partir da Lei 6.531/2018 criou o PRÓ

HORTA.

Minha participação efetivou-se a partir do envolvimento em espaços

políticos de discussão sobre o tema agricultura urbana e temáticas afins, junto a

grupos de base e poder público. Mais especificamente, analisei os marcos legais

e normativos que influenciam as atividades da agricultura urbana em Varginha.

Pude acompanhar o processo de implementação que está em andamento e

contribuir com material gráfico para difusão, como panfletos informativos que

serão distribuídos em reuniões para a capacitação de parceiros ao programa

como a Copasa, pois o abastecimento da água é crucial para o sucesso do

programa.
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Figura 12: Panfleto informativo produzido por Luziany Oliveira.

Abaixo estão algumas das fotos do levantamento fotográfico feito pela

Emater de Varginha das hortas existentes no espaço urbano que estão aderindo

ao programa Pró Horta para adquirirem os benefícios.
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Figura 13: Imagens de visitas com a Emater a hortas no bairro Santa Terezinha em Varginha.

(Fotografia tirada por Luziany Oliveira)

Figura 14: Horta existente em Varginha no bairro Canaã que aderiu ao programa pró horta.
(Fotografia tirada por Luziany Oliveira)

4. CURAR

Quais são as ferramentas possíveis para um planejamento urbano mais

sustentável? Como potencializar as ações e ocupação para o desenvolvimento

territorial agroecológico na cidade? Como incentivar a sociedade a reivindicar
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espaços livres urbanos e de qualidade? Essas são algumas das reflexões sobre o

nosso papel nas cidades que permeiam essa pesquisa, e que podem despertar

mudanças nas cidades e na sociedade.

"Sim, é certo. As perguntas não mudam a verdade. Mas lhe dão

movimento. Fazem com que a minha verdade seja focada de outro

ângulo’’. (BRASCHI, 2019, p. 172)

Com esses questionamentos e como Braschi (2019) pontua, é necessário

levantar perguntas para instigar e mobilizar ações e projetos concretos, a serem

elaborados a partir de outros ângulos do que vem sendo feito. Para ir além do que

é previsto e melhorar o que já existe em termos de planejamento e gestão

urbana, precisa se de um diálogo entre o interesse público e as lutas populares

para o ideal urbanístico não seria algo considerado utópico.

As políticas públicas são ferramentas com poder de transformação na

qualidade de vida e espacial, ao potencializar ocupações sustentáveis nos solos

urbanos, modificando paisagens urbanas, para isso primeiro tem que analisar e

entender as demandas locais, as reivindicações, ferramentas e instrumentos

disponíveis, e assim solucionar os espaços sem usos, criando relações da

sociedade com o espaço em que vivem, por isso se faz necessário trazer o

debate dos vazios urbanos e seus impactos na morfologia urbana, no cotidiano

dos indivíduos,e no espaço urbano, para propor formas de ocupações

sustentáveis e agroecológicas nos solos vagos, em busca de um nova forma de

intervenção territorial com a aplicabilidades de políticas públicas.

De maneira qualitativa e com a revisão teórica e levantamento de dados de

campo e o estudo de campo, apresentando os programas de hortas de Varginha e

Sete Lagoas foi possível desenvolver a prática artística do almanaque que

consiste em informar de forma simples e objetiva os passos a passo para auxiliar

na educação agroecológica e implementação das hortas urbanas em Varginha.

E constatado que não há material e nem uma equipe do planejamento para

percorrer a cidade, mas è de conhecimento geral a quantidade significativa de

vazios na malha urbana de Varginha, isso è perceptivo ao caminhar pela cidade,

mas como ocorrem algumas cidades interioranas as informações são passadas

oralmente e não registradas e catalogadas, as analisam dos lotes são feitas à

medida que ele é solicitado.
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5. COLABORAR

5.1 PRÁTICA ARTÍSTICA E DIFUSÃO - ALMANAQUE.

Como produto prático artístico segue em anexo e após a referências

bibliográficas desta dissertação, o almanaque digital informativo. O resultado

desta pesquisa de vazios e sustentabilidade agroecológica, se concentra em um

material didático repassado a Emater para auxiliar a capacitação agroecológica

aos produtores urbanos e no planejamento e políticas públicas acerca da

ocupação de vazios. O conteúdo permite uma interação com o leitor de forma

simplificada, lúdica e informativa. Abaixo há algumas das ilustrações que fazem

parte do almanaque para o entendimento prévio do mesmo.

Figura 15: Colagens produzidas pela autora para mostrar os diversos usos dos vazios urbanos.
(Autora: Luziany Oliveira)
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Esse material tem o intuito de ser informativo e lúdico para interação da

população com a pesquisa, junto com a demonstração de usos dos vazios pelas

colagens artísticas conceituais. O objetivo é apontar fins de reivindicam as

potencialidades dos vazios que não possuem função social e ficam a mercê do

capitalismo. A produção de um almanaque como produto contém elementos que

servem de síntese para a pesquisa e a difusão das formas de ocupações

sustentáveis por meio da agricultura urbana e conscientização da agroecologia

urbana.

O almanaque será distribuído e auxiliará na capacitação agroecológica a

ser realizada pela Emater de Varginha, que aplicará seu trabalho de assistência

técnica junto aos agricultores urbanos participantes do projeto de lei Pró-Horta,

difundindo assim os princípios agroecológicos e sustentáveis na paisagem

urbana. Nesse material há colagens gráficas para demonstrar outros usos

potenciais nos terrenos vazios/vagos e a aplicação dos princípios agroecológicos

e sustentáveis na paisagem urbana por meio de conteúdos relacionados com a

cidade de Varginha e seus vazios urbanos.

Figura 16: Foto aérea por drone tirada por Luziany Oliveira.

A imagem acima está presente no almanaque. Trata-se de um
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levantamento fotográfico (2021) dos vazios por meio de vistas frontais e de

levantamento de imagens aéreas (Drone) dos lotes escolhidos para a intervenção

das colagens artísticas. Essa figura visa comparar a proposta de usos das

colagens com a visualização do vazio, como se encontra na cidade de estudo.

6. CONSIDERAÇÕES  FINAIS

A percepção e comparação do estudo das cidades mineiras Varginha e

Sete Lagoas serviram de exemplo para demonstrar os desafios e potencialidades

do desenvolvimento pela agricultura urbana, como também as motivações e

aplicações das políticas públicas que incentivam à diversidade agroecológica no

plantio urbano em terrenos vagos e ociosos. Apesar de possuírem leis

semelhantes, elas podem ocorrer de formas diferentes. Os agricultores destas

cidades procuram diversificar os canais de comercialização junto aos agricultores

rurais. Os programas de ambas causam impacto na vida de inúmeras famílias por

auxiliar na renda e na cidade como um todo, seja pela segurança alimentar ou

por  transformar  a paisagem urbana e auxiliar no conforto ambiental.

Com as análises obtidas dos relatos e vivências apresentados neste

trabalho, posso afirmar que existe uma inserção predominantemente masculina

nos programas, em grande parte vindos da zona rural e alguns aposentados que

possuem conhecimento, básico ou avançado, sobre plantio.

A prática da agricultura urbana não possui a mesma autonomia que as

hortas periurbanas e rurais que não utilizam insumos naturais, compostagem e

priorizam os recursos disponíveis nos locais de produção, como água da chuva,

entre outras alternativas sustentáveis passadas pelos saberes populares

repassados entre agricultores e horticultores. A agroecologia está sendo

implementada em projetos de hortas urbanas a fim de obter autonomia, qualidade

de vida e produção para os beneficiados e cidadãos que conseguem ter uma

alimentação mais saudável.

Dos pontos de vista que foram levados em conta, a expansão urbana

passou a ocupar, cada vez mais, o território agrícola transformando a paisagem e

impactando na qualidade de vida das cidades. Por outro lado, a agricultura urbana

também muda e molda o espaço urbano por gerar trabalho e renda, sendo a

agricultura urbana como forma de manutenção da cultura alimentar.
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Entre as principais dificuldades enfrentadas nos estudos de caso,

destaca-se a organização e gestão do poder público que é determinante para o

resultado positivo e negativo dessa ação urbana. A falta de água, sementes,

mudas e atos de vandalismo ocorridos nos espaços onde são produzidos os

alimentos também prejudicam o sucesso dos programas. Diante disso, há

diversas possibilidades de atuação em termos de políticas públicas. Essa

potencialidade de intervenção positiva do poder público é perceptível no município

de Sete Lagoas que é tido como referência nacional em projetos de hortas

urbanas. Já o Pró Horta, programa de hortas urbanas de Varginha, não se sabe

quando e como este projeto funcionará. Ele tem como uma das prioridades

auxiliar na limpeza dos terrenos públicos e particulares, dividindo a manutenção

dos vazios urbanos entre usuários do espaço e prefeitura. Com relação à

Soberania Alimentar, a maioria dos agricultores planta alimentos que não

necessitam de muita água, devido à dificuldade do acesso que enfrentam. Mas,

mesmo diante desse fator limitador, eles buscam diversificar a plantação para ter

mais variedade na alimentação.

A agricultura urbana nos municípios da pesquisa apontam a capacidade de

contribuição para solução, pelo menos em parte, de problemas públicos como a

limpeza de terrenos, que costuma ter problemas com a acumulação de lixo e

causavam riscos à segurança pública devido à marginalização e falta de usos.

Essa atividade confere ainda uma nova dinâmica aos espaços públicos e

privados, ampliando e estimulando as relações sociais de troca e de ajuda, o que

permite compartilhar os benefícios gerados pela atividade.

Devido à pandemia, não foi possível realizar uma visita em campo para

levantamentos mais aprofundados na cidade de Sete Lagoas, porém por

intermédio da Emater de Varginha, foi possível obter acesso a alguns materiais da

sobre a ocupação dos lotes vagos abaixo das linhas de transmissão de energia

da cidade. Varginha apresentou uma dificuldade maior em obter documentos

oficiais a respeito das hortas, pois nem a prefeitura, nem algum órgão ligado à

agricultura, possuem registros. Não há mapeamento sobre o assunto na cidade,

eles apenas permitem a utilização dos terrenos públicos, sem nenhum registro.

Muitas das informações contidas aqui foram pela minha participação no comitê

gestor do programa Pró Horta em que tive contato com a Emater de Varginha que

me forneceu conteúdo para o estudo de caso de ambas as cidades. A vivência no
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comité me ajudou a entender o processo político e participativo da população nas

leis que muitas vezes não são amplamente divulgadas. O novo Plano Diretor de

Varginha, aprovado em 2020, tem a intenção de permitir práticas da agricultura

urbana e periurbana no município.

Para que a agricultura urbana traga ainda mais benefícios, é essencial que

haja diálogo entre os agricultores e o poder público através de projetos e ações

que incentivem as práticas nas cidades. Essa pesquisa visou levantar, de forma

presencial e por fontes orais, informações a respeito da ocupação dos vazios

urbanos.

Figura 17: Coleta de sementes de Pancs na Epamig de São João del-Rei. Fonte: Luziany Oliveira.

A primeira proposta de prática foi feita antes da pandemia no ano de 2020.

A imagem acima, (figura 17), demonstra a colheita de sementes na Epamig em

São João del Rei e é uma das etapas iniciais dessa prática que apesar de não ter

sido realizada, vale se ressaltar. O intuito é que ela sirva para iniciar e incentivar

as trocas de de mudas e sementes em um evento de doações em Varginha, mas

com a pandemia e as restrições de aglomeração, distanciamento e isolamento,

esta proposta não chegou a ser executada, mas serviu para troca de contatos e

conhecimentos.

Outra proposta existente e que visava um viveiro de mudas em Varginha,

foi apresentada em parceria com o engenheiro agrônomo José Luiz Da Emater de

Varginha ao PPAG (Plano plurianual de ação governamental) em 2019. Os

insumos, sementes e mudas eram uma preocupação desde o início da pesquisa

para estimular o plantio urbano. Foi constatado que esta é uma das demandas
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mais debatidas junto com o fornecimento de água e cercamento, mesmo que o

produto agora seja entregue em forma digital. Com a minha participação como

voluntário no programa , sugeri que houvesse trocas entre os participantes do

projeto, por ser um pedido recorrente à secretaria de agricultura.

Portanto, posso concluir que há várias formas de incentivar as práticas em

trabalhos como este. A minha participação no conselho gestor impactou a análise

e a ação prática da execução do objeto de estudo em um período em que as

hortas urbanas se destacaram durante a pandemia que ainda estamos

enfrentando, pois está evidente a necessidade do cuidado com a saúde e a

alimentação, sendo, desta forma, essencial à qualidade de vida e para a renda

de muitos cidadãos que foram comprometidas neste período. As hortas são uma

alternativa econômica viável em várias cidades, principalmente as que foram aqui

destacadas.

A escolha do estudo de caso pelas cidades mineiras em fases tão distintas

de implementação de uma lei semelhante, evidencia que o sucesso depende do

início, do objetivo, dos interesses alinhados entre os agentes e o

comprometimento de todos os participantes. O intuito é que aconteça da mesma

forma que em Sete Lagoas, que conseguiu cumprir o proposto no decreto e ir

além do esperado. Mesmo sendo um exemplo de aplicabilidade, ainda há muitos

pontos que levantam debates sobre as áreas vagas concedidas por não serem

totalmente seguras. Cada caso tem suas peculiaridades e com a análise deles

podemos propor ações mais assertivas e difundir as reivindicações e os

interesses sociais, como na citação de Campbell (2018) abaixo:

A cidade foi, desde o começo, o espaço onde as ações e os desejos

de criação ganhavam força e forma – ela parecia ampliar o potencial

político e rebelde da arte, fortalecendo o aspecto de liberdade da

produção. O trabalho artístico era naturalmente inspirado por novos e

diferentes impulsos estéticos e éticos (pág 10 ,CAMPBELL, Brígida.

Arte para uma cidade sensível, 2018.)

A arte pode ser usada como uma ferramenta que, a partir da sensibilidade,

impulsiona e divulga as reivindicações por meios de ações de lutas populares,

dando assim visibilidade. Essa necessidade se dá uma vez que, na atualidade, a

política atual passa por um processo de desmantelamento dos sistemas como na

saúde e educação. Em nosso país o impacto da política neste período
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pandêmico e pós pandêmico está sendo repercutido e há a necessidade de

intervenções como de valorização das áreas vagas e verdes que são como

respiros em um período emblemático no qual há clamor por oxigênio. O mundo

passa por uma pandemia respiratória e as cidades podem contribuir ou prejudicar

a qualidade de vida e saúde da população.
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