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RESUMO
A revalorização da agricultura urbana e periurbana – AUP – vem impondo redefinição de
perspectivas analíticas capazes de contemplar a complexidade das transformações sociais na
relação rural-urbano em cidades modernas, adensadas e, ao mesmo tempo, exigentes por
condições ambientais menos degradantes. Aspectos econômicos e ambientais falam a favor da
AUP, enquanto a especulação imobiliária, a violência urbana, e o planejamento conservador, vão
de encontro às atividades agropecuárias no espaço urbano. Em Teresina, o poder público
municipal só a enxerga na perspectiva de política social. Em consequência, os espaços de AUP
não são incorporados a uma agenda de desenvolvimento territorial, perspectiva pela qual este
artigo aborda o tema, por sua adequação no trato da complexidade contemporânea desta renovada
forma de produzir alimentos.
Palavras-Chave: Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) – Políticas Públicas – Território

AUTORES:
Sergio Luiz de Oliveira Vilela
Embrapa Meio-Norte, Área de Socioeconomia, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador Dr. em
Ciências Sociais. Teresina-Piauí, Brasil.
Maria Dione Carvalho de Moraes
Universidade Federal do Piauí, Departamento de Ciências Sociais, Socióloga, Profa. Dra em
Ciências Sociais. Teresina-Piauí, Brasil

2

1- Introdução
Práticas agrícolas urbanas, em variadas possibilidades de produção de alimentos (técnicas
de hidroponia; de organoponia, em áreas com solos poluídos; em aterro de construção civil, hortas
caseiras, hortas coletivas, produção vegetal em cercas que circundam comunidades urbanas,
cultivo hortícola em vasos, pneus, garrafas tipo pet, etc), têm escala geralmente subestimada,
embora existam em torno de 200 milhões de novos habitantes urbanos com atividade neste padrão
de cultivo, provendo alimentação para mais de 800 milhões de pessoas. A exemplo, 40% da
população das cidades africanas e 50% das cidades latino-americanas estão envolvidas com o que
se conhece mundialmente como Agricultura Urbana e Periurbana – AUP (MACHADO e
MACHADO, 2002).
Estudos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD mostram que
famílias com menor poder aquisitivo tendem a gastar até 90% de sua renda com alimentos, o que
torma a AUP significativa como política de produção para autoconsumo e para geração de renda.
Segundo FAO (1999), nos lugares em que se estabeleceu de forma eficiente, esta agricultura
desempenha papel importante na alimentação de populações urbanas, garantindo-lhes, muitas
vezes, a sobrevivência1.
Neste contexto, por um lado, há o desafio de identificar, no âmbito das teorias sociais,
ferramentas conceituais na análise deste fenômeno multidimensional; por outro, o de refletir sobre
situações concretas, na multiplicidade de situações da AUP as quais variam em função da
localização geográfica, do caráter de pertencimento do solo (público ou privado), das
especificidades socioculturais de produtore/as, da relação com o poder público em cada local,
dentre outros fatores. Este é um objeto de estudo contemporâneo para as ciências sociais.
Considerando que a prática da AUP dá-se em um ambiente sociopolítico diferente do da
agricultura rural, o principal objetivo deste artigo é analisar sua especificidade a partir de uma
abordagem territorial. A análise ancora-se, empiricamente, na experiência do município de
Teresina, capital do Estado do Piauí, Região Nordeste do Brasil (Anexo1).
Na metodologia de construção deste trabalho, associou-se pesquisa bibliográfica
conceitual e sobre experiências mundiais e nacionais de agricultura urbana; uso de dados
secundários e registros de observação direta relativos à cidade de Teresina-PI. A estrutura do texto
é a seguinte: um primeiro tópico onde tratamos do tema agricultura urbana e periurbana; um
segundo, onde alinhamos conceitos de agricultura no espaço urbano, e território; um terceiro no
qual relacionamos a discussão teórica com a análise da AUP em Teresina.
2- Agricultura urbana e periurbana

Os conceitos de agricultura urbana e periurbana, postos em perspectiva com a agricultura
rural, constituem um campo ainda difuso, em que pese a importância e presença desta agricultura
no mundo contemporâneo, despertando crescente interesse de gestore/as públicos, pesquisadore/as
e responsáveis por elaboração de políticas. São categorias identificáveis em um lugar no qual a
agricultura integra-se ao sistema econômico e ecológico urbano e ao mesmo tempo interrelaciona-
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Para melhor compreensão do tema e das virtualidades da AUP como política de desenvolvimento, ver Vilela e
Moraes ( 2013a; 2013b).
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se com a agricultura rural (ADAM, 1999; MOUGEOT, 2000). Sobretudo nos grandes centros, a
dificuldade de definição se acentua pelo fato de o ambiente rural ser, ainda, percebido de forma
distorcida como um todo homogêneo e subdesenvolvido, atrasado, rústico, rude, ou simplesmente
agrário (ALBUQUERQUE e PIMENTEL, 2004; MORAES, 2011).
Esta agricultura cresceu tanto em importância estratégica que agências das Nações Unidas,
como PNUD e FAO, utilizam as expressões Agricultura Urbana, Agricultura Intra-Urbana, e
Agricultura Periurbana, para referirem-se a utilização de superfícies situadas nas cidades e em
suas periferias na produção agrícola e na criação de pequenos animais destinados ao consumo
próprio e à venda em pequena escala, em mercados locais. Por outro lado, a tradicional associação
entre agricultura e meio rural, que persiste no imaginário social, promove, ainda, nos dias atuais,
certa “impressão de incompatibilidade entre agricultura e meio urbano” (AQUINO e ASSIS, 2007,
p. 138).
Mas, sobretudo no campo das ciências sociais (SILVA, 2002, SANTOS, 1978, VEIGA,
2002, CARNEIRO, 2002; WANDERLEY, 2000) vem-se, crescentemente, abordando a relação
urbano-rural no sentido de estes espaços não serem vistos de forma dicotômica, mas
complementar. Não mais de forma isolada: cidade sem seu entorno; campo sem a cidade
(MORAES, 2011; MORAES e VILELA, 2013). Neste contexto, temas como agricultura urbana,
agricultura periurbana, e agricultura rural, entram em diálogo, no plano conceitual, para além das
tentativas simplistas de opor políticas sociais e políticas econômicas, respectivamente,
relacionadas à agricultura urbana e a agricultura rural.
A complexidade do tema recrudesce na atualidade, ante o adensamento habitacional no
espaço urbano que traz consigo a crescente valorização do solo urbano, a poluição do ar nos
grandes centros, a pressão sobre o uso da água potável, a violência urbana crescente, a pressão
política favorecida pela proximidade do aparelho estatal. Estes fatores, aparentemente, deslocamse em direção contrária aos interesses de grupos sociais menos favorecidos que buscam, nesta
atividade, uma alternativa de sobrevivência, pelo autoconsumo ou pela geração de renda.
De acordo com Mougeot (2000), a AUP é praticada dentro (intra-urbana) ou na periferia
(periurbana) dos centros urbanos (pequenas, médias, grandes cidades), onde se cultiva, produz,
cria, processa e distribui uma variedade de produtos alimentícios, (re)utilizando, largamente,
recursos humanos e materiais, produtos e serviços. Por sua vez, tais atividades oferecem recursos
humanos e materiais, produtos e serviços para essa mesma área urbana. Esta agricultura varia de
acordo com os tipos de atividades econômicas, localização, tipos de áreas onde é praticada, escala,
sistema de produção, categorias de produtos e sua destinação (Anexo 2).
Na tentativa de diferenciá-la da agricultura rural, Roese (2003) destaca que a área
disponível para o cultivo é restrita; o conhecimento técnico por parte dos agentes produtores
envolvidos diretamente é escasso; impossibilidade de dedicação exclusiva à atividade; produção
destinada, comumente, ao consumo próprio; grande diversidade de cultivo e; normalmente não é
requisito para este padrão de agricultura a obtenção de lucro. No entanto, não se pode ignorar a
existência de produtore/as urbanos, dedicando-se, exclusivamente, a essa atividade com finalidade
comercial lucrativa. Para Aquino e Assis (2007), não é a localização urbana que distingue esta
agricultura da rural, senão o fato de estar integrada e interagir com o ecossistema urbano. Como
diversos outros elementos da cidade, a AUP é fruto da ação humana e objeto de representações, de
significados, de simbolismos nem sempre evidentes. Um olhar sobre as práticas desta agricultura e
de suas imbricações pode contribuir na compreensão das injunções políticas, econômicas, sociais e
urbanísticas das quais as cidades são objeto (SILVA, 2006). Se analisadas singularmente, as várias
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experiências de AUP representam pequenas porções de território e podem expressar movimentos
políticos contemporâneos que se relacionam com outras lutas socioespaciais (estrutura fundiária
urbana e rural), socioeconômicas (geração de renda e ocupação) e socioambientais (busca por
alimentos saudáveis).
Individualmente, ou através de grupos organizados, atores sociais buscam a ressignificação
das relações com o meio, por injunções econômicas (autoconsumo), ou culturais (representação
das práticas agrícola). A revalorização da AUP sofre a influência positiva desses fatores, bem
como da emergência da consciência ecológica por que passa a civilização contemporânea (ROSA,
2011).
3- Alinhando conceitos: espaço urbano, agricultura, território
No imaginário social – incluindo-se o da gestão pública – perdura até os dias atuais uma
visão dicotômica da relação rural-urbano, no Brasil, via de regra, demarcada pela hierarquia que
hegemoniza urbano, este, associado a serviços e industrialização, em oposição a rural, visto como
espaço estritamente agrícola e dependente dos serviços urbanos. Este imaginário contém um
contrabando ideológico que acaba por incidir de forma desastrosa no planejamento da gestão
pública do espaço urbano: em que pesem significativas mudanças observadas na relação
rural/urbano no Brasil, a gestão pública, muitas vezes, ainda ignora os problemas da cidade
concreta, atendo-se à regulamentação/legislação rigorosa do uso do solo e zoneamento urbanos
voltados para o mercado imobiliário. Daí, o interesse na busca de soluções para problemas
enfrentados por quem habita o espaço citadino em ocupações ilegais de terras, constrói casas sem
atender às exigências urbanísticas, ou as utiliza para a exploração agrícola, como observado em
muitas cidades, sobretudo, naquelas que exercem poder de atração e cujo contingente habitacional
encontra-se, sempre, ampliando-se (LOCATEL e AZEREDO, 2010).
No processo que promoveu o deslocamento forçado de milhões de pessoas do campo para
as cidades, no Brasil, muitos centros urbanos não tiveram a capacidade de (ou não foram
preparados para a) absorção dessa população, na grande maioria, sem acesso a serviços básicos
(educação, saúde, saneamento básico) e ao mercado de trabalho. Essa população liminarizada,
desprovida de renda e de perspectivas, busca estratégias de sobrevivência, dentre as quais, práticas
oriundas de modos de vida rurais, como o cultivo agrícola, visando a manter a sobrevivência de
famílias, na cidade. (LOCATEL e AZEREDO, 2010).
O PNUD (1996) registra a persistência de obstáculos ao desenvolvimento de práticas
consideradas rurais, como a agricultura, no ambiente urbano. É que são vistas como heranças do
passado, que anacronicamente permanecem no lugar da modernidade que deveria substituí-las
com atividades de outra espécie. No entanto tais práticas, cada vez mais, são vistas, em vários
países do mundo2, como elementos da paisagem urbana e não como arcaísmos. Inclusive, no
Brasil, observa-se mudança de mentalidade no sentido de integrar as referidas práticas ao
planejamento urbano de geração de trabalho, emprego e renda, de abastecimento, de melhoria
alimentar e nutricional, e de sustentabilidade ambiental. O conceito de AUP, gradualmente, passa
a referir um conjunto de práticas agrícolas e de atores sociais no espaço urbano.
2

Cuba, além de países do Continente Africano, são exemplos de sucesso na prática da agricultura urbana e
periurbana. A propósito ver: www.ruaf.org/sites/default/files/AU1havana.pdf; Aquino (2002); Cabannes y
Dubbeling (2001); Companioni, Páez, Ojeda y Murphy (2001); Drescher (2001); GNAU (2002).
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A complexa teia de relações da AUP remete aos desafios da literatura especializada no que
tange a uma abordagem das relações sociopolíticas contemporâneas que incidem na prática desta
agricultura. Seja positivamente, no âmbito das políticas públicas de segurança alimentar e de meio
ambiente, seja negativamente, no âmbito dos fenômenos que se transformam em gargalos para o
seu desenvolvimento: valorização crescente do solo urbano, (in)segurança pública, deficiências no
empoderamento dos grupos sociais diretamente envolvidos, desconhecimento (ou negligência) da
importância deste fenômeno pelo poder público local.
Daí, a importância de pensar tais questões pela perspectiva territorial, não se limitando
apenas a uma análise setorial (LOCATEL e AZEREDO, 2010). A abordagem territorial pode
apontar possibilidades heurísticas, no tratamento da prática da AUP, no âmbito das políticas
públicas, de várias ordens: empoderamento dos grupos sociais envolvidos, relações rural/urbano,
sobretudo, perspectiva de se pensar as cidades e seu entorno. Some-se a própria polissemia do
termo território o qual designa desde uma área marcada e defendida por uma espécie animal,
passando por um espaço físico ou geométrico indeterminado, a um espaço socialmente organizado
enquanto lugar. Para Rafestin (1986; 1988), espaço é substrato de território e não aparece perante
a produção como objeto homogêneo, pois é intrinsicamente desigual: o espaço concreto para a
produção concreta é sempre uma singularidade. Neste sentido, a generalização da apropriação,
fixação e acumulação de trabalho ao espaço está na raiz do processo de constituição dos
territórios. Estes já representam um momento superior do processo de valorização, aquele que se
assenta no efetivo domínio do espaço, agora concebido como processo de reprodução da
sociedade, na materialização dos limites da fixação, revelando formas de organização complexas.
Nesta mesma direção, Andrade (1995) considera que o conceito de território não deve ser
confundido com o de espaço ou de lugar, estando ligado às idéias de domínio ou de gestão de
determinada área. Assim, a idéia de território deve estar sempre ligada à de poder, quer se faça
referência ao poder público, estatal, quer ao poder de grandes empresas cujos tentáculos estendemse por extensas áreas, ignorando fronteiras políticas. A isto, acrescente-se a idéia de domínio,
poder, de apropriação, lefebvreriana (CORREIA, 1995), Enquanto os primeiros têm a ver com um
controle politicamente estruturado, a apropriação não pode ser compreendida sem o tempo, os
ritmos de vida, sem a dimensão simbólica, identitária, afetiva, dos grupos sociais com seus
espaços. Portanto, a dimensão jurídico-política não esgota as possibilidades de compreensão de
território a qual extrapola a perspectiva de domínio politicamente estruturado. A vertente
culturalista investe na dimensão simbólica e subjetiva como produto da apropriação pelo
imaginário e/ou pela identidade cultural sobre o espaço para captar como diversos sujeitos
individuais ou coletivos representam para si mesmos, de maneira própria, o território, definindose, assim, teritorialidades. Esta perspectiva, por um lado, é útil para pensar espaço como força de
coesão social; por outro, para vê-lo como fonte de conflitos ligados à natureza do seu uso.
Paralelamente, é necessário associar a especificidade do desenvolvimento local à
abordagem territorial, a partir das potencialidades naturais, estas, como dito por Godelier (1966),
transformáveis em recursos, e de como atores sociais interagem entre si, com o Estado e com os
mercados. Passa a ser determinante, então, a coerência entre três fatores centrais: potencialidades
naturais, relações sociais e políticas, relação da produção local com o mercado. Dito de outra
forma, se o desenvolvimento de um território, a partir das suas peculiaridades naturais, pode ser
visto como fruto de uma necessidade econômica – que permite a atualização de caracteres
sociológicos herdados, tradicionais – as formas que ele adota é, em cada caso, a expressão
particular de uma construção social em que se coadunam características e interesses de atores e
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grupos sociais locais, do Estado e dos mercados, culminando com a construção/redefinição de
novos territórios.
Coerente com o exposto torna-se relevante buscar a especificidade de cada caso estudado
nos vários contextos espaciais. A perspectiva territorial requer conhecimentos integrados de
diferentes setores, possibilitando encontrar um lugar e uma explicação, como um todo coerente,
que reúna as diversas partes da realidade as quais extrapolam modelos conceituais.
4- Pensando agricultura urbana e periurbana em Teresina pela ótica territorial, a
partir de limites e potencialidades atuais.
O município de Teresina insere-se no contexto de várias e variadas experiências brasileiras
com agricultura urbana. Dentre outras, e sem discutir êxitos ou não: Belo Horizonte - MG, com
vistas à melhoria do padrão alimentar, sobretudo com cultivos sem contaminações de origem
química ou biológica, além de ganhos econômicos; Rio de Janeiro - RJ, com suas práticas de
produção em quintais domésticos; Belém-PA, com atividade agrícola intra-urbana de subsistência
de famílias de baixa renda e visando à redução de gastos das classes médias; Brasília-DF
(Programa de Verticalização da Pequena Produção Agrícola- PROVE, criado em 1995),
objetivando promover a pequena produção agrícola (hortas, frutas e criação de animais) em áreas
urbanas e periurbanas.
Em Teresina, o Programa Hortas Comunitárias, estimulado pela Prefeitura Municipal, na
segunda metade dos anos 1980, teve demanda crescente até o início dos anos 2000, em especial,
nas áreas de expansão do perímetro urbano que concentram famílias de baixa renda. O programa
evoluiu para o “Projeto Multissetorial Integrado Vila-Bairro”, viabilizando o aproveitamento de
áreas improdutivas e atendendo a 2.503 famílias com renda entre 1 a 2 salários mínimos, em 117
ha de 38 hortas, através do sistema de co-gestão entre prefeitura e comunidades (SMPCG, 1999).
Em 2012, a AUP, em Teresina, contava com 46 hortas comunitárias (135,8 ha) e 12
campos agrícolas periurbanos (79,2 ha) (Anexo 3). Este conjunto envolve 2.943 famílias em
condições de pobreza, em bairros, vilas, favelas e zona periurbana do município (PREFEITURA
MUNICIPAL DE TERESINA/SDR, 2011). Esta situação foi objeto de programas de
desenvolvimento, em 2011/2012, sob a coordenação da Superintendência de Desenvolvimento
Rural da Prefeitura Municipal de Teresina.
Esta produção, na capital do Piauí, que abastece famílias que vivem próximas a estes
terrenos, segundo PMT/SDR (2011) visam, mais amplamente, ao desenvolvimento local,
valorizando a produção de alimentos e outras plantas úteis, medicinais e ornamentais, fortalecendo
a cultura popular; à criação de oportunidades para o associativismo e formação de lideranças
locais; à troca de experiências e saberes entre pessoas, grupos, comunidades e técnicos, etc.; à
promoção da segurança alimentar, favorecendo o controle total de todas as fases de produção e
eliminando o risco de se consumir ou manter contato com plantas que possuam resíduos de
agrotóxicos; à formação de microclimas e manutenção da biodiversidade – através da construção
de um quintal agroecológico, proporcionando sombreamento, odores agradáveis e contribuindo
para a manutenção da umidade, etc.; ao favorecimento da infiltração de água no solo, evitando
conseqüências negativas para as vias públicas, e contribuindo para diminuição da temperatura,
devido à ampliação da área vegetada; à redução da pobreza, através da produção de alimentos para
auto-consumo familiar e comunitário (em associações, escolas, etc.); a ser uma fonte/incremento
de renda familiar, pela possibilidade de produção em escala comercial, especializada.

9

Tudo isto ganha relevância quando se considera que Teresina importa cerca de 92% das
hortaliças e frutas de outros estados, acarretando evasão de divisas do município onde é crescente
a procura da população pela oferta de alimentos nutritivos e saudáveis, a ponto de provocar
mudanças na cadeia produtiva de alimentos. Mas o Programa de Horta Comunitária, em que
pesem os referidos 25 anos de existência, ainda convive com problemas que limitam uma melhor
performance. Dentre estes: descapitalização; fragilidade no tecido associativo, com conseqüentes
prejuízos no que tange a ações coletivas na busca de soluções para problemas de gestão da
produção/comercialização; inobservância de recomendações técnicas apropriadas, resultando em
produtividade inferior ao que seria possível atingir; pouca diversificação da produção, que se
concentra em poucas hortaliças folhosas (coentro, cebolinha e alface); ausência de garantia da
segurança sanitária do produto e, mesmo, precariedade na qualidade sanitária, não atendendo,
muitas vezes, a exigências de consumo e de mercado; ausência de entrepostos para recepção e
distribuição dos produtos oriundos da agricultura familiar, sobretudo, no atendimento ao Progrma
Nacional de Alimentação Escolar-PNAE; índice de violência urbana, com constantes furtos de
produtos, equipamentos e danos às estruturas de uso comum das hortas, como destruição de cercas
e canteiros. (PMT/SDR, 2011).
Por outro lado, há fatores positivos favorecedores de implementação de ações com vistas à
reversão dos problemas referidos: 1/ retorno econômico e social significativo: quase 50% das
famílias horticultoras de Teresina obtêm renda mensal regular, demonstrando a viabilidade técnica
e econômica da atividade e apontando para a necessidade de ampliar este contingente; 2/
preferência por parte de feirantes e consumidore/as por produtos locais; 3/ demonstração de
interesse de grande parte de horticultore/as por atividades de capacitação; 4/ mercado local com
alta potencialidade de consumo de hortaliças produzidas com melhores padrões de qualidade,
portanto pagando melhores preços; 5/ alto índice de importação de hortaliças, cuja qualidade fica
prejudicadas pelo prazo decorrido entre colheita e entrega dos produtos no local de
comercialização. Esta condição favorece a horticultore/as locais com a possibilidade de oferta de
produtos com maior frescor; 6/ demandas de suplementação alimentar e nutricional do PNAE e
outros programas sociais, o que abre a possibilidade de compra direta, governamental, de
produtos; 7/ possibilidade de ofertar produtos saudáveis e sanitizados, para suplementação
nutricional, aos diversos programas sociais locais (PMT/SDR, 2011).
Aspectos que, em outro momento foram de difícil solução, como o acesso aos mercados –
seja no âmbito privado (concorrencial), seja público, no que tange às compras governamentais
(Programa de Aquisição de Alimentos–PPA e PNAE), hoje não se constituem mais em problemas.
No caso do PNAE, existe regulamentação que obriga gestore/as municipais a adquirirem de
produtore/as familiares (rurais e urbanos) um percentual mínimo da merenda escolar. O desafio,
portanto, é decifrar e explicar o aparente paradoxo entre a disponibilidade de condições
socioeconômicas e de instrumentos de políticas públicas do Governo Federal e a fragilidade da
AUP em Teresina, atividade ainda pouco estudada na academia e mesmo em instituições de
pesquisa tecnológica como a Embrapa. O pensamento urbanístico conservador não incorpora na
sua concepção a realização de atividades de AUP no interior do espaço urbano e raramente as
integra ao planejamento urbano, sendo, sua ocorrência apenas, tolerada.
Assim, não é incomum que grande parte dos espaços ocupados pela AUP sejam cedidos
por companhias distribuidoras de energia elétrica com o intuito de ocupar áreas de servidão das
linhas de transmissão, visando a evitar o acúmulo de lixo ou iniciativas que ponham em risco a
segurança da rede de distribuição de energia. Como nenhuma companhia de transmissão e
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distribuição de energia elétrica no Brasil é municipal, a prática da agricultura, nestes espaços, não
tem origem no planejamento urbanístico, mas em iniciativas de empresas privadas ou públicas
federais, cujo objetivo não visa à AUP, mas à proteção das linhas de distribuição.
Nas áreas de domínio do poder municipal, esta prática agrícola surgiu, no Brasil, em
grande parte dos casos, a partir de iniciativas de moradore/as desempregado/as ou desocupado/as
que necessitavam de uma fonte de renda. Oriundo/as do meio rural, decidiram produzir produtos
agroalimentares em espaços desocupados da cidade. Em outros casos, como o de Teresina, o poder
público municipal adotou a prática não como alternativa de produção de alimentos, mas sim como
terapia ocupacional para jovens em situação de vulnerabilidade social. Denota-se, assim, que as
atividades de AUP não encontram espaço no planejamento nem na paisagem urbanística
municipal, a não ser como política social/terapia ocupacional. No entanto, iniciativas de ONGs,
movimentos de trabalhadore/as (quase sempre desempregado/as), iniciativas individuais, e a
recente disponibilidade de programas e recursos financeiros do Governo Federal têm estimulado o
fortalecimento das iniciativas em operação, bem como o início de novas experiências em vários
municípios brasileiros. No plano federal, conquistas importantes já foram obtidas, como a criação
do Departamento de Agricultura Urbana e Periurbana, na Secretaria Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional – SESAN, que integra a estrutura do Ministério do Desenvolvimento
Social - MDS.
No caso de Teresina, mesmo contando com um extenso espaço físico de quase 140
hectares, com os quais estão envolvidas quase três mil famílias, a AUP não conta com uma
institucionalidade, de fato. Em decorrência, os recursos municipais destinados para apoiá-la são
insignificantes e as hortas comunitárias vivem em situação de insustentabilidade. Dentre as
deficiências atuais elencamos: 1/ problemas relativos à organização política dos produtores/as.
Mesmo após 25 anos de início da experiência, não há, na esfera pública, uma categoria
socialmente reconhecida; 2/ inexistência de oferta de financiamento para a produção 3/ deficiência
na infra-estrutura das hortas; 4/ insegurança patrimonial; depredação e furto nas hortas; 5/
inexistência de sistemas automatizados de irrigação; 6/ problemas relativos à capacitação técnica
de produtores/as, muitos/as desconhecendo padrões mínimos de técnicas de manejo das culturas.
Por outro lado, o desconhecimento de saberes e práticas dos atores sociais envolvidos; 7/ tecido
institucional de apoio, precário.
Quando se considera que Teresina é capital de um dos estados mais pobres da federação, e
com um enorme contingente de imigrantes oriundos do meio rural e da atividade agropecuária, o
seu território urbano passa a ser arena de enfrentamentos do conjunto de desafios da AUP no
sentido do seu reconhecimento no âmbito das políticas públicas. Sem uma institucionalidade que
promova este reconhecimento, as quase três mil famílias envolvidas com a atividade, neste
município, são relegadas a uma atuação de forma improvisada e de acordo com estratégias de
sobrevivência criadas por elas mesmas.
Por outro lado, Teresina, assim como outras capitais brasileiras, tem sofrido, nas duas
últimas décadas, impactos positivos e negativos do processo de crescimento econômico do Brasil.
Assim, a pressão imobiliária tem aumentado proporcionalmente ao aumento das demandas sociais
por habitação e da conseqüente valorização do solo urbano, o que por si só, constitui faceta
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importante do tema estudado e da sua relação com políticas públicas de direito à cidade3, uma luta
continuada de movimentos sociais urbanos.
Neste contexto, a noção de território pode ser aplicada em termos de Sistema
Agroalimentar Localizado-SAL, como referimos em outro lugar (VILELA e MORAES, 2013),
que incorpora a dimensão territorial na própria relação rural-urbano (MORAES e VILELA, 2013),
e ganha relevo tanto na análise do objeto de estudo, quanto na formulação de políticas de
desenvolvimento, as quais necessitam ser pensadas á luz do direito à cidade. Nesta direção, a
tensão entre processos de territorialização e de territorialidade necessita ascender ao debate
público, no sentido de um planejamento urbano inclusivo no qual intervenções urbanísticas
contribuma para a cidadania, no sentido do que Oliveira (2006, p. 19) denomina “moral do
reconhecimento”.
Trata-se de um contexto no qual a pressão política incide sobre um importante espaço
físico urbano, ocupado para a produção de produtos agroalimentares, envolvendo significativo
contingente populacional de pessoas em situação de vulnerabilidade social e com origens rurais.
Tal espaço, ressignificado, ganha sentido de pertencimento por parte destes grupos sociais
envolvidos, muitos dos quais já incorporaram a AUP nas suas estratégias de sobrevivência, seja na
perspectiva ocupacional/econômica (sobrevivência material), seja na dimensão cultural. Assim,
vêem-se no embate pela apropriação social do espaço ocupado, de forma definitiva e
institucionalizada, bem como buscando inclusão no planejamento urbano e, em decorrência nos
instrumentos de políticas públicas de apoio. Este território rasurado precisa ser transformado em
um território social, pelo reconhecimento dos atores, como cidadãos e cidadãs, e da atividade que
realizam como parte da vida socioeconômica e cultural da cidade.
5- Considerações Finais
Tratou-se da relação entre AUP e território, apontando para o desafio de se pensar sobre
como determinada localidade insere-se em novos processos de territorialização e territorialidades.
Para além de um trocadilho, tais categorias analíticas possibilitam pensar limites e possibilidades
de inserção de grupos sociais e econômicos, de determinadas áreas, locais, regiões, em um
ambiente produtivo e de consumo redefinido pelas transformações sociais globais que incidem na
relação rural/urbano, gerando novas atribuições à cidade e a suas populações.
A noção de território foi arrolada como capaz de abarcar a complexidade contemporânea
da AUP. Desterritorialização (migrações campo-cidade), reterritorialização (reinserção social no
ambiente urbano) e territorialidade (re-engajamento em processos sócio-políticos no novo
ambiente – o espaço urbano – e produção de sentidos de localização) são categorias que, juntas e
interrelacionadas, delineiam a concepção território, em termos jurídicos-políticos-simbólicos.
Portanto, à dimensão estritamente econômica, com seus pressupostos de racionalização,
deve-se agregar uma segunda abordagem das relações entre atividades agroalimentares e
3

A idéia de direito à cidade, concebida por Henri Lefebvre, em 1968, realiza a crítica ao urbanismo modernista, não
ignorando os limites da capacidade do planejamento racionalista, mas criticando a alienação de citadinos tratados
mais como objetos do que como sujeitos do espaço social. Tal espaço é tido pelo autor como fruto de relações
econômicas de dominação e de políticas urbanísticas por meio das quais o Estado ordena e controla a população.
Assim, nem todos os citadins (habitantes da cidade) são tratados como citoyens (cuja cidadania política é
reconhecida pelo Estado). Para este autor, o direito à cidade é de todos os seus habitantes. (LEFEBVRE, 1969).
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territoriais, considerando-as como um patrimônio cultural. Este território-campo deve então, ser
encarado do ponto de vista da valorização de uma herança específica, onde se mesclam elementos
da cultura (produtos, formas de produzir, saberes, etc) e da natureza (potencialidades naturais), em
diálogo com outras formas culturais (tecnologia moderna, gestão, etc). Procedimentos de proteção
jurídica, como as apelações de origem francesas, têm frequentemente esta visão como ponto de
partida, na valorização dos sujeitos, saberes, produtos, e territórios. Nesta direção, apenas a
racionalização não esgota as possibilidades na definição dos territórios, exigindo-se olhar para a
complexidade trazida pela contemplação da diversidade e das singularidades. Assim, o mapa
referido ganha novas legendas, a partir das virtualidades e potências locais dadas pelos traços
específicos dos grupos e áreas a serem identificados.
A noção de território – como arena dos grupos de interesses – busca dar conta desta
dinâmica, ao mesmo tempo em que contribui para evitar a generalização, tão heuristicamente
inadequada, neste momento. Sobretudo, em Teresina, onde a variedade de situações, os fluxos
contínuos de populações no sentido campo-cidade, a necessidade premente de um tecido
institucional eficiente e eficaz, e a inadiável necessidade de mudança na concepção da AUP pelo
poder público municipal, reclamam a urgente associação de recursos internos (dos grupos
produtores) e externos de várias ordens.
Sem dúvida, estas perspectivas implicam em um redirecionamento político no trato da
AUP que, do ponto de vista da gestão pública, necessita entrar para a agenda das prioridades,
como atividade regular capaz de fazer parte do panorama socioeconômico e cultural da cidade de
Teresina, saindo do lugar de política de amortecimento das tensões sociais para o lugar de política
de desenvolvimento urbano. Em Teresina, esta agricultura não se insere, ainda, na agenda do
planejamento urbano como política de desenvolvimento, na perspectiva do direito à cidade. Tem
sido, quando muito, objeto de políticas sociais, cuja ineficiência está demonstrada. Assim há um
desafio ao poder público municipal, de assumir um ângulo de visão territorial capaz de incorporar
a AUP no rol das políticas públicas, o que talvez dependa da ação de movimentos sociais nas lutas
pela passagem de citadinos a cidadãos/ãs. Como já pode ser visualizado em muitas cidades no
Brasil e em vários outros países, a incorporação desta agricultura na paisagem urbana vem-se
tornando traço de modernidade, de cidades contemporâneas de um tempo no qual
ruralidades/urbanidades são ressignificadas, inclusive, no que respeita à produção agrícola de
alimentos.
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ANEXOS
ANEXO 1- Mapa do Piauí (projetado do mapa do Brasil) com destaque para localização do
município de Teresina. Fonte: http://www.ibge.gov.br. Acesso em 10/07/2013
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ANEXO 2 – Sistemas e produtos da AUP. Fonte: SD/FAO, 1998
SISTEMAS
1
2
3

4
5

PRODUTOS
Peixes, frutos-do-mar, algas
Aqüicultura
marinhas
Agrícolas, frutos, flores e
Horticultura
medicinais
Combustíveis,
frutas,
Agrofloresta sementes,
compostos,
materiais para construção
Leite, ovos, carne, estrume,
Criações
peles e pêlo
Plantas ornamentais,
Diversificado flores e plantas exóticas
s

LOCALIZAÇÃO
Lagos, riachos,
estuários,
lagunas e zonas pantanosas
Jardins,
parques,
espaços
urbanos rurais e peri-urbanos
Ruas, jardins, áreas de
encostas, cinturões verdes,
parques e zonas agrícolas
Áreas de encostas e espaços
peri-urbanos
Serras e parques

TÉCNICAS
Criação em gaiolas ou em
viveiros
Cultivo
protegido,
hortas,
hidroponia e canais de cultivo.
Arborização de ruas
Implantação de pomares
Criação em confinamento
Cultivo
protegido,
plantas
envasadas, canteiros suspensos

ANEXO 3- Mapa. Localização das hortas comunitárias urbanas e periurbanas
de Teresina. Fonte: PMT/SDR (2011)

