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1. APRESENTAÇÃO	  

A	  1ª	  edição	  desta	  cartilha,	  publicada	  em	  1994	  pelo	  Instituto	  de	  Estudos	  Socioeconômicos	  –	  Inesc,	  
refletia	  a	  movimentação	  da	  Ação	  da	  Cidadania	  contra	  a	  Fome,	  a	  Miséria	  e	  Pela	  Vida	  para	  ajudar	  os	  
32	  milhões	  de	  brasileiros	  que	  estavam	  abaixo	  da	  linha	  da	  pobreza	  e,	  nessa	  situação,	  passando	  
fome.	  Passadas	  duas	  décadas	  muita	  coisa	  mudou,	  a	  sociedade	  brasileira	  se	  encontra	  sensibilizada	  
em	  torno	  da	  Segurança	  Alimentar	  e	  Nutricional	  e	  vários	  programas	  foram	  efetivados	  pelos	  
governos	  federal,	  estaduais	  e	  municipais	  do	  país.	  A	  sociedade	  civil	  tem	  se	  organizado	  em	  redes	  e	  
fóruns	  para	  promover	  o	  tema,	  em	  especial	  através	  da	  Conferência	  Nacional	  de	  Segurança	  Alimentar	  
e	  Nutricional,	  pautando	  o	  governo	  federal	  para	  a	  criação	  da	  Política	  Nacional	  de	  Agricultura	  Urbana,	  
a	  qual	  virá	  a	  complementar	  o	  Plano	  Nacional	  de	  Segurança	  Alimentar	  e	  Nutricional,	  o	  Plano	  
Nacional	  de	  Agroecologia	  e	  Produção	  Orgânica	  e,	  entre	  outras	  politicas	  sociais,	  as	  iniciativas	  
voltadas	  ao	  desenvolvimento	  urbano	  sustentável.	  	  

A	  horta	  comunitária	  educativa	  é	  uma	  ferramenta	  básica	  de	  ação	  coletiva	  para	  a	  agricultura	  urbana,	  
adotada	  por	  milhares	  de	  famílias	  brasileiras	  em	  uma	  grande	  diversidade	  de	  arranjos	  e	  perfis	  sociais.	  
Apoiar	  as	  pessoas	  na	  preparação,	  implantação,	  avaliação	  e	  multiplicação	  de	  projetos	  comunitários	  
de	  hortas,	  hortos,	  jardins	  multifuncionais	  e	  outras	  expressões	  da	  agricultura	  urbana	  brasileira	  é	  o	  
objetivo	  de	  publicar	  essa	  abordagem	  metodológica.	  

	  

A	  baixa	  renda	  familiar	  e	  a	  falta	  de	  alimentação	  adequada	  no	  Brasil	  	  

Desde	  1994,	  quando	  foi	  lançada	  a	  Ação	  da	  Cidadania	  contra	  a	  Fome,	  a	  Miséria	  e	  Pela	  Vida,	  muita	  
coisa	  mudou	  no	  contexto	  da	  segurança	  alimentar	  e	  da	  renda	  da	  população	  brasileira.	  Em	  2004,	  de	  
acordo	  com	  o	  IPEA	  (Instituto	  de	  Pesquisa	  Economica	  Aplicada),	  mais	  de	  7%	  da	  população	  brasileira	  
vivia	  em	  situação	  de	  extrema	  pobreza	  (renda	  inferior	  a	  R$70,00	  por	  mês),	  somando	  mais	  de	  13	  
milhões	  de	  pessoas.	  Já	  em	  2014,	  estima-‐se	  que	  cerca	  de	  5	  milhões	  de	  pessoas	  viviam	  em	  situação	  
de	  pobreza	  extrema	  (renda	  inferior	  a	  R$77,00	  por	  mês)	  no	  país,	  ou	  2,5%	  da	  sua	  população	  (1).	  No	  
mundo,	  pela	  primeira	  vez	  na	  história,	  menos	  de	  10%	  da	  população	  mundial	  se	  encontra	  em	  
situação	  de	  extrema	  pobreza,	  somando	  cerca	  de	  700	  milhões	  de	  pessoas.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Fonte:	  “PNAD	  2014	  –	  breves	  análises”.	  IPEA,	  Nota	  Técnica,	  dezembro	  de	  2015.	  
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De	  acordo	  com	  o	  Banco	  Mundial	  (2),	  somos	  a	  primeira	  geração	  na	  história	  da	  humanidade	  com	  a	  
oportunidade	  de	  erradicar	  a	  extrema	  pobreza	  no	  mundo,	  meta	  estabelecida	  pelo	  Banco	  para	  2030	  
(daqui	  a	  somente	  14	  anos!),	  para	  o	  que	  será	  necessário	  superar	  as	  inúmeras	  crises	  globais	  e	  
nacionais	  que	  inevitalmente	  ameaçam	  essa	  oportunidade	  histórica.	  Ainda	  há	  muito	  o	  que	  fazer	  no	  
Brasil	  e	  no	  mundo	  para	  erradicar	  a	  pobreza	  e,	  como	  diria	  o	  Betinho,	  fundador	  da	  Ação	  da	  Cidadania	  
contra	  a	  Fome	  e	  a	  Miséria,	  “quem	  tem	  fome	  tem	  pressa”.	  

Em	  2015,	  o	  valor	  acumulado	  da	  cesta	  básica	  aumentou	  uma	  média	  de	  16%	  nas	  18	  capitais	  
pesquisadas	  mensalmente	  pelo	  DIEESE	  (Departamento	  Intersindical	  de	  Estatística	  e	  Estudos	  
Socioeconômicos)	  (3).	  De	  acordo	  com	  o	  Instituto,	  “em	  dezembro	  de	  2015	  o	  salário	  mínimo	  
necessário	  para	  a	  manutenção	  de	  uma	  família	  de	  quatro	  pessoas	  deveria	  equivaler	  a	  R$	  3.518,51	  ou	  
4,47	  vezes	  o	  mínimo	  em	  vigor,	  de	  R$	  788,00”.	  Chama	  a	  atenção	  que,	  entre	  os	  13	  produtos	  que	  
compõem	  a	  Cesta	  Básica	  Brasileira	  (4),	  a	  provisão	  mensal	  mínima	  de	  hortaliças	  e	  frutas	  para	  um	  
trabalhador	  adulto	  é	  a	  seguinte:	  6kg	  de	  batatas,	  9kg	  de	  legumes	  (tomate)	  e	  90	  bananas.	  .	  É	  claro	  
que	  não	  dá	  para	  uma	  pessoa	  ser	  feliz	  com	  uma	  ração	  de	  1	  batata,	  2	  tomates	  e	  3	  bananas	  por	  dia	  –	  é	  
necessário	  acrescentar	  as	  demais	  hortaliças	  e	  frutas	  na	  alimentação	  básica	  das	  pessoas.	  	  

	  

A	  urbanização	  e	  a	  ecologia	  da	  alimentação	  

Vivem	  nas	  cidades	  mais	  de	  85%	  da	  população	  brasileira,	  cerca	  de	  170	  milhões	  de	  pessoas	  que	  são	  
completamente	  dependentes	  do	  trabalho	  da	  população	  rural	  para	  obter	  suas	  três	  refeições	  básicas	  
diárias	  para	  sobreviver.	  São	  consumidas	  mais	  de	  18	  bilhões	  de	  refeições	  por	  mês	  no	  país,	  o	  que	  é	  
organizado	  através	  das	  cadeias	  associadas	  à	  produção,	  industrialização	  e	  comercialização	  de	  
produtos	  alimentícios,	  no	  sentido	  campo-‐cidade,	  incluindo	  aí	  a	  produção	  importada	  de	  outros	  
países	  produtores	  -‐	  inclusive	  de	  itens	  básicos	  como	  trigo,	  arroz	  e	  feijão.	  Um	  jovem	  de	  15	  anos	  
deverá	  ter	  se	  servido	  de	  ao	  menos	  umas	  16.000	  refeições	  adequadas	  ao	  longo	  de	  sua	  vida;	  e	  são	  
quase	  50	  milhões	  de	  crianças	  com	  menos	  de	  15	  anos	  no	  Brasil	  (Censo	  2010),	  as	  quais	  necessitam	  de	  
alimentação	  diária	  adequada	  para	  sua	  plena	  transformação	  nos	  futuros	  adultos	  saudáveis	  deste	  
rico	  país.	  

Ao	  praticar	  o	  hábito	  de	  plantar	  e	  cultivar	  alimentos,	  o	  público	  urbano	  também	  participa	  da	  grande	  
experiência	  humana	  que	  é	  o	  fenômeno	  da	  agricultura	  -‐	  a	  antiga	  arte	  humana	  de	  desenvolver	  e	  
manter	  uma	  estreita	  e	  permanente	  relação	  ecológica	  com	  as	  plantas	  cultivadas.	  Essa	  associação	  
íntima	  entre	  diferentes	  seres	  vivos	  é	  conhecida	  na	  biologia	  por	  relação	  de	  mutualismo,	  o	  que	  
significa	  dizer	  que	  nós	  estamos	  cuidando	  de	  outras	  espécies	  de	  seres	  vivos	  (cada	  hortaliça	  é	  uma	  
espécie	  de	  ser	  vegetal)	  para	  que,	  de	  forma	  mutuamente	  vantajosa,	  elas	  próprias	  cuidem	  da	  nossa	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fonte:	  “Annual	  Report	  2015”.	  The	  World	  bank,	  2015.	  
3	  Fonte:	  “Valor	  da	  cesta	  básica	  aumenta	  em	  todas	  as	  capitais	  em	  2015”.	  DIEESE,	  Nota	  à	  Imprensa,	  janeiro	  de	  2016.	  
4	  Definida	  pelo	  Decreto	  399	  de	  1938,	  ainda	  em	  vigor,	  a	  cesta	  básica	  mensal	  de	  um	  trabalhador	  adulto	  é	  composta	  por	  
13	  produtos:	  leite,	  feijão,	  arroz,	  farinha,	  batata,	  legumes	  (tomate),	  pão	  francês,	  café	  em	  pó,	  frutas	  (banana),	  açúcar,	  
banha/óleo,	  manteiga	  e	  carne.	  
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alimentação.	  Com	  esse	  propósito	  os	  agricultores	  preservam	  e	  multiplicam,	  com	  extremo	  cuidado,	  
suas	  variadas	  populações	  de	  maracujás,	  tomates,	  couves,	  batatas,	  feijões,	  batatas	  etcetc,	  de	  modo	  
que	  essas	  plantas	  cultivadas	  garantam,	  por	  seu	  lado,	  a	  nossa	  própria	  sobrevivência.	  

Sem	  os	  cuidados	  agrícolas	  do	  homem,	  as	  variedades	  de	  plantas	  cultivadas	  teriam	  pouca	  chance	  de	  
sobreviver	  na	  natureza,	  enquanto	  que,	  por	  outro	  lado,	  sem	  essas	  variedades	  domesticadas,	  a	  
população	  humana	  jamais	  teria	  tido	  a	  chance	  de	  atingir	  mais	  de	  7	  bilhões	  de	  pessoas	  em	  2011.	  Essa	  
experiência	  ecológica	  começou	  há	  mais	  de	  10.000	  anos,	  de	  forma	  quase	  simultânea	  em	  diferentes	  
regiões	  do	  mundo,	  quando	  o	  total	  da	  nossa	  população	  é	  estimado	  em	  torno	  de	  5	  milhões	  de	  
pessoas,	  de	  acordo	  com	  a	  ONU.	  Foram	  domesticas	  inúmeras	  espécies	  de	  seres	  vivos,	  
principalmente	  vegetais,	  animais	  e	  fungos,	  para	  a	  obtenção	  de	  alimentos,	  fibras,	  vestuário,	  
utensílios,	  energia	  e	  outros	  materiais	  e	  serviços	  indispensáveis	  à	  nossa	  sobrevivência.	  Hoje,	  após	  
milênios	  de	  experiência	  ecológica	  acumulada	  na	  agricultura,	  modernos	  recursos	  tecnológicos	  
tornam	  possível	  imaginar	  que	  será	  possível	  chegarmos	  em	  2050	  com	  uma	  população	  mundial	  de	  9	  
bilhões	  de	  pessoas	  –	  isto	  é,	  se	  nada	  de	  ‘errado’	  acontecer	  nesses	  poucos	  35	  anos	  à	  frente.	  	  

Os	  diversos	  sistemas	  agrícolas	  desenvolvidos	  pelos	  Povos	  Americanos,	  nos	  milênios	  que	  
antecederam	  a	  chegada	  dos	  europeus,	  tiveram	  grande	  sucesso	  na	  domesticação	  de	  inúmeras	  
espécies	  vegetais	  as	  quais,	  em	  apenas	  500	  anos,	  alcançaram	  importância	  global,	  entre	  elas	  o	  milho,	  
batatas,	  mandioca,	  abacaxi,	  pimentas,	  amendoim,	  abóboras,	  maracujás,	  tomates,	  feijões,	  tabaco,	  
cacau,	  mamão,	  caju,	  seringueira,	  açaí	  e	  uma	  infinidade	  de	  outras	  plantas	  úteis	  ao	  homem.	  

Experimentar	  essa	  aventura	  humana	  é	  parte	  intrínseca	  do	  aprendizado	  da	  agricultura	  urbana,	  e	  
participar	  dessa	  experiência	  remete	  à	  preparação	  das	  futuras	  cidades	  dos	  próximos	  séculos	  –	  será	  
sempre	  necessário	  inovar	  nos	  meios	  de	  abastecimento	  alimentar,	  nas	  relações	  de	  produção	  e	  
consumo,	  realizar	  o	  melhoramento	  do	  meio	  ambiente	  urbano	  e	  sua	  integração	  com	  os	  territórios	  
rural	  e	  natural.	  Manter	  a	  produção	  primária	  de	  alimentos	  indefinidamente	  para	  a	  humanidade	  
urbanizada	  é	  uma	  das	  questões	  básicas	  para	  os	  cenários	  de	  futuro	  das	  cidades.	  

Enquanto	  as	  cidades	  crescem	  e	  avançam	  sobre	  os	  espaços	  rurais,	  a	  cultura	  agrícola	  da	  população	  
urbanizada	  vai	  se	  adaptando	  aos	  novos	  contextos.	  A	  agricultura	  urbana,	  além	  de	  ser	  valorizada	  
como	  atividade	  de	  lazer	  ou	  terapia,	  como	  alternativa	  de	  embelezamento	  e	  de	  ocupação	  de	  espaços	  
ociosos,	  está	  associada	  à	  qualidade	  alimentar,	  à	  geração	  de	  renda	  e	  economia	  do	  orçamento	  
doméstico,	  à	  educação	  e	  formação	  de	  crianças	  e	  jovens,	  à	  recuperação	  de	  áreas	  degradadas	  e	  ao	  
saneamento	  ambiental,	  a	  novas	  relações	  de	  produção	  e	  consumo,	  à	  economia	  solidária	  e,	  em	  
consequência,	  reflete	  a	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  da	  comunidade.	  	  

Esse	  texto	  pretende	  sintetizar	  e	  discutir	  algumas	  informações	  que	  julgamos	  importantes	  para	  quem	  
se	  interessa	  em	  implantar	  ou	  acompanhar	  a	  evolução	  de	  projetos	  de	  hortas	  comunitárias	  nos	  meios	  
urbanos,	  periurbanos	  e	  rural.	  Nossa	  meta	  é	  identificar	  alguns	  instrumentos	  de	  ação	  que	  ajudem	  na	  
organização	  e	  preparação	  de	  projetos	  de	  hortas	  comunitárias,	  explorando	  seu	  caráter	  educativo,	  
com	  a	  intenção	  de	  encorajar	  seus	  promotores	  na	  mobilização	  social	  e	  de	  facilitar	  a	  ampliação	  de	  
benefícios	  à	  sociedade.	  
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2. HORTAS	  URBANAS	  

Hortaliças,	  fruteiras,	  temperos	  e	  medicinais	  sempre	  foram	  cultivadas	  nos	  quintais	  das	  casas	  
brasileiras,	  pobres	  ou	  ricas,	  porém	  essa	  cultura	  vem	  se	  perdendo	  nas	  regiões	  metropolitanas,	  na	  
razão	  do	  crescimento	  vertical	  das	  cidades	  e	  em	  função	  da	  diminuição	  do	  tempo	  da	  família	  dedicado	  
às	  atividades	  domésticas.	  Essas	  duas	  tendências,	  o	  inchaço	  das	  cidades	  e	  a	  correria	  do	  seu	  dia	  a	  dia,	  
limitam	  também	  nossa	  interação	  com	  os	  elementos	  da	  natureza.	  	  

Hortas	  são	  de	  fácil	  inserção	  no	  meio	  urbano,	  e	  diversas	  motivações	  despertam	  a	  curiosidade	  e	  
interesse	  do	  público	  urbano	  ou	  periurbano	  das	  médias	  e	  grandes	  cidades	  brasileiras,	  entre	  elas:	  o	  
sentimento	  bucólico,	  por	  vezes	  associado	  às	  hortas,	  de	  um	  local	  bonito,	  fresco,	  florido,	  colorido,	  
frequentado	  por	  pequenos	  pássaros	  e	  insetos,	  um	  bom	  lugar	  onde	  se	  pode	  ficar	  em	  paz;	  a	  sensação	  
de	  resgate	  da	  cultura	  agrícola	  de	  pessoas	  que	  viveram	  alguma	  relação	  com	  o	  campo;	  o	  crescente	  
interesse	  das	  mulheres	  na	  alimentação	  saudável	  da	  família;	  a	  oportunidade	  de	  obter	  economias	  no	  
orçamento	  doméstico	  e	  de	  geração	  de	  renda;	  e,	  entre	  outros,	  os	  anseios	  de	  democratizar	  o	  uso	  do	  
espaço	  urbano	  e	  de	  esverdear	  o	  ambiente	  das	  cidades	  e	  periferias.	  

Os	  tipos	  de	  hortas	  urbanas	  são	  variados	  em	  função	  do	  perfil	  e	  dos	  objetivos	  das	  pessoas	  envolvidas,	  
como	  nos	  seguintes	  exemplos:	  

• Hortas	  comunitárias,	  que	  agregam	  pessoas	  interessadas	  em	  compartilhar	  a	  
responsabilidade	  de	  manter	  o	  uso	  coletivo	  de	  um	  terreno	  para	  o	  cultivo	  de	  plantas	  e,	  
geralmente,	  para	  a	  realização	  de	  atividades	  diversas	  que	  beneficiem	  a	  comunidade	  local.	  

• Hortas	  educativas,	  com	  a	  finalidade	  principal	  de	  permitir	  a	  realização	  de	  um	  projeto	  
educativo	  pré-‐estabelecido,	  seja	  ele	  científico,	  profissionalizante,	  básico,	  recreativo,	  
informal	  etc.	  

• Hortas	  domésticas	  ou	  familiares,	  construídas	  nos	  terrenos	  das	  residências	  ou	  em	  terrenos	  
vizinhos	  desocupados,	  costumam	  ajudar	  na	  complementação	  alimentar	  e	  na	  economia	  
doméstica,	  por	  vezes	  gerando	  trabalho	  e	  renda;	  muitas	  vezes	  se	  integram	  com	  os	  jardins	  e	  
quintais,	  colaborando	  no	  embelezamento	  e	  riqueza	  do	  ambiente	  urbano.	  

• Hortas	  institucionais,	  como	  as	  hortas	  medicinais	  em	  centros	  de	  saúde	  e	  as	  hortas	  que	  
abastecem	  refeitórios	  de	  pequenas	  empresas,	  muitas	  vezes	  envolvendo	  a	  educação	  e	  a	  ação	  
comunitária.	  

• Hortas	  comerciais,	  com	  objetivo	  principal	  de	  gerar	  trabalho	  e	  renda	  com	  a	  comercialização	  
da	  produção,	  são	  cultivadas	  por	  micro	  e	  pequenos	  agricultores	  que	  mantêm	  o	  uso	  agrícola	  
do	  solo	  em	  regiões	  de	  expansão	  urbana.	  

Em	  um	  país	  como	  o	  Brasil,	  onde	  um	  número	  ainda	  alarmante	  da	  população	  literalmente	  passa	  
fome,	  onde	  uma	  grande	  maioria	  das	  pessoas	  não	  se	  alimenta	  adequadamente	  (seja	  por	  carência	  ou	  
por	  excesso	  nutricional),	  onde	  está	  disponível	  tanta	  terra	  com	  climas	  favoráveis	  à	  produção	  de	  
alimentos,	  não	  nos	  parece	  exagero	  afirmar	  que	  a	  valorização	  da	  horticultura	  urbana	  e	  periurbana	  
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seja	  uma	  opção	  concreta	  na	  realização	  de	  melhor	  qualidade	  de	  vida	  nas	  cidades.	  Dois	  bons	  
argumentos	  ajudam	  a	  provocar	  o	  debate	  em	  torno	  da	  dimensão	  social	  dessa	  proposta:	  

• O	  custo	  da	  Cesta	  Básica	  mensal	  de	  um	  trabalhador	  adulto	  no	  DF,	  em	  2015,	  foi	  de	  R$392,93	  
(5),	  o	  que	  equivalia	  a	  54%	  do	  Salário	  Mínimo	  Nacional	  vigente	  (valor	  líquido,	  já	  descontada	  a	  
Previdência	  Social).	  Para	  uma	  família	  de	  7	  pessoas	  no	  DF,	  com	  4	  adultos	  e	  3	  crianças,	  os	  
custos	  com	  os	  alimentos	  essenciais	  seriam	  superiores	  a	  R$2.000	  mensais.	  Além	  das	  
hortaliças	  e	  frutas	  “essenciais”,	  porém,	  o	  orçamento	  familiar	  deverá	  também	  considerar	  a	  
aquisição	  dos	  demais	  vegetais	  frescos	  necessários	  à	  satisfação	  nutricional	  adequada	  da	  
família.	  

• Um	  terreno	  de	  mais	  ou	  menos	  10m	  por	  10m	  (~100m2)	  seria	  suficiente	  para	  suprir	  em	  torno	  
de	  60%	  das	  necessidades	  em	  vitaminas	  e	  saís	  minerais	  para	  uma	  família	  de	  7	  pessoas,	  com	  4	  
adultos	  e	  3	  crianças,	  ao	  longo	  do	  ano,	  além	  de	  aminoácidos,	  carbohidratos	  e	  fibras,	  através	  
do	  cultivo	  de	  ao	  menos	  30	  hortaliças	  diferentes	  (6).	  Os	  custos	  com	  o	  cultivo	  próprio	  de	  
alimentos	  em	  pequenos	  espaços	  podem	  ser	  bem	  menores	  que	  os	  preços	  praticados	  nos	  
mercados	  urbanos,	  devido	  ao	  pequeno	  investimento	  e	  aos	  baixos	  de	  custos	  de	  manutenção	  
da	  pequena	  horta.	  	  

A	  multiplicação	  dos	  diversos	  tipos	  de	  hortas	  urbanas	  no	  Brasil	  também	  pode	  encontrar,	  por	  outro	  
lado,	  algumas	  barreiras	  culturais	  e	  sociais	  locais	  que	  são	  importantes	  no	  debate	  de	  qualquer	  
projeto	  comunitário	  e	  educativo,	  entre	  as	  quais	  destacamos:	  

• Os	  poucos	  conhecimentos	  práticos	  em	  horticultura	  (e	  mesmo	  em	  jardinagem	  básica)	  das	  
pessoas,	  o	  que	  também	  é	  resultado	  da	  perda	  da	  cultura	  agrícola	  da	  população	  urbanizada.	  
Em	  algumas	  grandes	  cidades	  brasileiras,	  por	  exemplo,	  as	  últimas	  2-‐3	  gerações	  não	  tiveram	  a	  
oportunidade	  de	  conviver	  com	  o	  meio	  campestre	  ou	  de	  praticar	  a	  jardinagem.	  

• A	  cultura	  urbana	  nas	  cidades	  brasileiras	  relega,	  por	  vezes,	  pouca	  importância	  social	  às	  
atividades	  de	  produção	  coletiva,	  que	  é	  a	  base	  da	  proposta	  das	  hortas	  comunitárias.	  Essa	  
dificuldade	  na	  organização	  coletiva	  da	  produção	  também	  é	  sentida	  no	  meio	  rural	  do	  país,	  
onde	  gerações	  de	  agricultores	  profissionais	  também	  se	  esforçam	  muito	  –	  nesse	  caso	  com	  
amplo	  apoio	  governamental	  e	  não	  governamental	  -‐	  para	  promover	  o	  associativismo	  e	  o	  
cooperativismo	  nas	  suas	  atividades	  produtivas.	  

• A	  possível	  falta	  de	  iniciativa	  das	  pessoas	  em	  buscar	  garantir,	  com	  seus	  próprios	  meios	  e	  
capacidades,	  alguns	  itens	  básicos	  da	  própria	  sobrevivência,	  como	  é	  o	  caso	  da	  segurança	  
alimentar.	  Por	  vezes,	  reivindicações	  populares	  sobre	  políticas	  públicas	  terminam	  reforçando	  
ações	  como	  a	  distribuição	  de	  cestas	  básicas,	  mesmo	  no	  meio	  rural,	  em	  detrimento	  de	  
iniciativas	  que	  promovam	  algum	  nível	  de	  autossuficiência	  alimentar	  local.	  

• A	  ausência	  de	  políticas	  públicas	  que	  orientem	  o	  uso	  do	  espaço	  e	  dos	  recursos	  urbanos	  com	  
atividades	  de	  agricultura	  urbana.	  Por	  exemplo,	  temos	  a	  indefinição	  sobre	  autorizações	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Fonte:	  “Valor	  da	  cesta	  básica	  aumenta	  em	  todas	  as	  capitais	  em	  2015”.	  DIEESE,	  Nota	  à	  Imprensa,	  janeiro	  de	  2016.	  
6	  Fonte:	  “A	  Horta	  Intensiva	  Familiar”.	  ASPTA,	  Manual,	  1999.	  



2ª	  revisão	  -‐4mar2016	  

6	  
	  

uso	  de	  água	  para	  a	  irrigação	  de	  hortas	  urbanas,	  o	  que	  tem	  gerado	  polêmica	  em	  várias	  
localidades	  do	  país,	  mesmo	  nas	  cidades	  onde	  se	  usa	  habitualmente	  água	  potável	  para	  
irrigação	  de	  jardins	  não	  produtivos	  e	  para	  lavagem	  de	  calçadas	  e	  automóveis.	  

As	  famílias	  que	  mantêm	  suas	  pequenas	  hortas	  de	  produção	  de	  alimentos,	  domésticas	  ou	  
comunitárias,	  buscam	  resultados	  diretos	  e	  indiretos	  que	  compensam,	  em	  muito,	  o	  esforço	  e	  os	  
custos	  iniciais.	  Um	  indicativo	  prático	  desse	  benefício	  seria	  o	  aparecimento	  espontâneo	  de	  outras	  
unidades	  semelhantes	  na	  vizinhança	  de	  uma	  horta	  doméstica	  bem	  sucedida.	  Esse	  efeito	  de	  
multiplicação	  local	  nos	  leva	  a	  acreditar	  que	  a	  implantação	  de	  hortas	  de	  caráter	  educativo	  é	  uma	  
ferramenta	  de	  grande	  importância	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  agricultura	  urbana	  e	  da	  sua	  
adaptação	  aos	  diversos	  contextos	  locais.	  A	  demonstração	  prática	  dos	  métodos	  de	  cultivo	  e	  dos	  seus	  
resultados	  pode,	  na	  vizinhança	  de	  uma	  unidade	  produtiva,	  reforçar	  a	  mobilização	  social,	  facilitar	  o	  
aprendizado	  da	  comunidade	  interessada	  na	  atividade	  e	  permitir	  adaptações	  e	  melhorias	  contínuas	  
nos	  processos	  de	  produção	  e	  de	  consumo	  praticados	  em	  escala	  local.	  

Dentro	  deste	  contexto,	  identificar	  o	  potencial	  social	  das	  hortas	  comunitárias	  é	  ponto	  de	  grande	  
importância	  na	  discussão	  preparatória.	  Uma	  horta	  comunitária	  é	  um	  instrumento	  prático	  e	  
eficiente	  para	  a	  capacitação,	  sensibilização	  e	  agregação	  de	  uma	  comunidade	  em	  torno	  da	  educação	  
para	  a	  alimentação,	  a	  agricultura,	  a	  ecologia,	  a	  cultura	  e	  a	  qualidade	  de	  vida.	  

Uma	  horta	  doméstica	  pode	  ter	  o	  caráter	  comunitário	  se	  for	  aberta	  à	  participação	  da	  vizinhança.	  
Uma	  horta	  escolar	  pode	  desenvolver	  uma	  estratégia	  onde	  a	  comunidade	  extra-‐escolar	  também	  é	  
beneficiada	  pelo	  projeto	  pedagógico.	  Uma	  horta	  institucional	  poderá	  valorizar	  as	  habilidades	  
individuais	  e	  a	  prática	  de	  relações	  comunitárias.	  Assim,	  toda	  horta	  urbana	  pode	  se	  transformar	  em	  
referencial	  educativo	  e	  coletivo,	  contribuindo	  para	  a	  disseminação	  de	  uma	  cultura	  alimentar	  sadia	  e	  
integrada	  à	  qualidade	  de	  vida	  urbana.	  

As	  experiências	  bem	  sucedidas	  das	  hortas	  de	  caráter	  comunitário	  e	  educativo	  se	  baseam,	  quase	  
sempre,	  em	  projetos	  ou	  iniciativas	  que	  são	  preparados	  e	  desenvolvidos	  com	  a	  participação	  ativa	  da	  
comunidade	  beneficiária,	  a	  qual	  será	  a	  própria	  responsável	  pela	  manutenção	  das	  atividades	  na	  
horta.	  Sem	  um	  detalhado	  planejamento	  participativo,	  projetos	  bem	  motivados	  podem	  se	  
transformar,	  com	  o	  tempo,	  em	  ações	  de	  pouca	  penetração	  na	  comunidade,	  por	  vezes	  se	  tornando	  
exemplos	  desmotivadores	  para	  outros	  grupos.	  	  

Acreditamos	  que	  o	  planejamento	  participativo	  deve	  sempre	  adotar	  algum	  método	  simples	  de	  
planejamento	  que	  ajude	  a	  comunidade	  a	  realizar	  um	  detalhado	  levantamento	  de	  oportunidades	  e	  
de	  limitações	  locais.	  Deve-‐se	  preparar	  antecipadamente	  o	  projeto	  de	  ação,	  mesmo	  quando	  se	  trata	  
de	  uma	  pequena	  área	  ou	  de	  um	  grupo	  com	  poucos	  participantes,	  pois	  a	  implantação	  de	  um	  projeto	  
coletivo	  de	  agricultura	  requer	  responsabilidade	  de	  seus	  promotores	  para	  que	  o	  cultivo	  se	  mantenha	  
vivo	  e	  produtivo.	  
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Uma	  comunidade	  pode	  se	  interessar	  em	  realizar	  um	  projeto	  de	  horta	  comunitária	  a	  partir	  da	  
iniciativa	  de	  vários	  agentes	  sociais,	  ou	  seja,	  a	  ideia	  pode	  vir	  de	  um	  simples	  morador,	  um	  líder	  local,	  
um	  grupo	  espontâneo	  de	  vizinhos,	  um	  grupo	  informal	  organizado	  (religioso,	  esportivo,	  político,	  
comitê	  de	  trabalho	  etc),	  uma	  entidade	  local	  (assistencialista,	  educativa,	  ambientalista	  etc),	  uma	  
entidade	  representativa	  (de	  moradores,	  produtores,	  comerciantes	  etc),	  e	  mesmo	  de	  uma	  
instituição	  pública	  ou	  privada	  atuante	  na	  área.	  

Ao	  grupo	  ou	  grupos	  locais	  que	  poderão	  participar	  ou	  se	  beneficiar	  da	  horta	  chamaremos,	  nesse	  
texto,	  de	  comunidade.	  Dessa	  maneira,	  a	  ideia	  inicial	  de	  uma	  horta	  estará	  sempre	  integrada	  a	  outros	  
objetivos	  da	  comunidade,	  devendo	  se	  relacionar	  com	  outras	  ações	  locais	  –	  essa	  oportunidade	  
representa	  um	  forte	  motivador	  de	  ação	  coletiva	  e	  não	  deve	  ser	  menosprezada	  na	  concepção	  da	  
horta	  comunitária.	  

Uma	  vez	  que	  a	  ideia	  surge	  na	  comunidade,	  ela	  passará	  obrigatoriamente	  a	  ser	  discutida	  em	  várias	  
instâncias	  pelos	  interessados,	  que	  buscarão	  divulgar	  a	  ideia	  ,	  coletar	  informações	  e	  obter	  apoio	  
coletivo	  para	  viabilizá-‐la.	  É	  necessário	  lembrar	  que,	  ao	  mesmo	  tempo,	  o	  debate	  também	  atrairá	  a	  
atenção	  de	  pessoas	  que	  discordam	  da	  proposta,	  o	  que	  pode	  acontecer	  por	  razões	  legítimas	  –	  algum	  
vizinho,	  por	  exemplo,	  poderá	  imaginar	  que	  a	  horta	  provocará	  sujeira	  nas	  calçadas	  e	  ruas,	  ou	  terá	  
seus	  motivos	  para	  não	  acreditar	  em	  iniciativas	  de	  trabalho	  coletivo,	  ou,	  ainda,	  ter	  outras	  
prioridades	  tanto	  para	  o	  uso	  da	  área	  escolhida	  como	  para	  o	  esforço	  social	  que	  se	  pretende	  
mobilizar.	  Nessa	  construção	  coletiva	  de	  opiniões,	  a	  ideia	  deverá	  encontrar	  ao	  menos	  um	  grupo	  
formal	  ou	  informal	  que	  se	  disponha,	  sejam	  quais	  forem	  suas	  razões,	  a	  adotar	  o	  projeto.	  A	  partir	  
deste	  momento,	  os	  ‘interessados’	  se	  tornam	  ‘promotores’	  da	  horta,	  adquirindo	  responsabilidade	  
pelo	  projeto	  perante	  a	  comunidade.	  Os	  promotores	  deverão	  identificar	  claramente	  as	  expectativas	  
comuns	  da	  comunidade	  em	  torno	  da	  horta	  e	  o	  potencial	  de	  viabilidade	  do	  projeto,	  para	  o	  que	  
deverá	  também	  buscar	  o	  diálogo	  com	  as	  pessoas	  contrárias	  à	  ideia.	  É	  hora	  de	  avaliar	  e	  negociar	  a	  
proposta	  com	  muito	  critério	  e	  sensatez.	  

Resumidamente,	  na	  fase	  de	  preparação	  do	  projeto,	  os	  promotores	  deverão	  fornecer	  alternativas	  
para	  as	  questões	  mais	  importantes	  quanto	  ao	  perfil	  comunitário	  da	  ação.	  Veremos	  a	  seguir	  algumas	  
questões	  que	  devem	  ser	  levantadas	  logo	  nos	  primeiros	  debates	  e	  algumas	  sugestões	  para	  ajudar	  
uma	  discussão	  inicial.	  

QUESTÕES	  E	  INFORMAÇÕES	  DE	  INTERESSE	  AO	  DEBATE	  COMUNITÁRIO	  	  
1. Sendo	  comunitária,	  a	  horta	  precisa	  ter	  participação	  social.	  
	   • Quem	  está	  comprometido?	  	  

	   • Quem	  está	  interessado?	  
	   • Qual	  o	  papel	  das	  mulheres	  e	  jovens	  na	  horta?	  
	   • Quem	  poderá	  vir	  a	  se	  interessar	  no	  futuro?	  
	   • Quem	  pode	  não	  gostar	  da	  ideia	  na	  localidade?	  

2. Sendo	  comunitária,	  os	  produtos	  da	  horta	  terão	  uma	  destinação	  comum.	  
	   • Quem	  se	  beneficiará	  da	  produção?	  

	   • A	  produção	  vai	  ser	  doada,	  trocada	  ou	  vendida?	  
	   • Como	  dar	  transparência	  à	  destinação	  adequada	  da	  produção?	  
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	   • Qual	  o	  valor	  da	  produção	  que	  beneficia	  a	  comunidade?	  
3. Sendo	  comunitária,	  a	  horta	  deve	  atender	  a	  necessidades	  comuns.	  
	   • Há	  necessidade	  de	  cursos	  básicos	  ou	  profissionalizantes	  para	  implantar	  e	  manter	  

a	  horta?	  
	   • Gostaríamos	  de	  realizar	  palestras,	  prêmios,	  concursos,	  teatro	  ou	  outras	  

atividades	  culturais	  no	  local?	  
	   • Estaremos	  interessados	  em	  grupos	  de	  reciclagem	  de	  lixo	  na	  comunidade?	  
	   • Gostaríamos	  de	  ter	  outros	  grupos	  usufruindo	  da	  horta,	  em	  temas	  como	  

alfabetização,	  medicina	  popular,	  esportes	  ou	  alimentação?	  
4. Sendo	  comunitária,	  a	  horta	  precisa	  de	  várias	  pessoas	  patrocinadoras.	  
	   • Quem	  dispõe	  de	  recursos	  financeiros,	  materiais	  ou	  humanos?	  

	   • O	  projeto	  deverá	  ser	  auto-‐financiado	  em	  quanto	  tempo?	  
	   • Quem	  se	  dispõe	  a	  colaborar	  e	  com	  qual	  frequência?	  
	   • Quais	  as	  formas	  de	  administrar	  os	  recursos	  oferecidos	  para	  as	  atividades?	  

5. Sendo	  comunitária,	  a	  horta	  precisa	  de	  terreno	  de	  uso	  coletivo	  na	  localidade.	  
	   • Quem	  poderia	  ceder	  um	  terreno	  para	  a	  comunidade?	  

	   • Qual	  a	  melhor	  localização	  da	  horta	  na	  comunidade?	  
	   • Quem	  representará	  a	  horta	  como	  responsável	  pelo	  terreno?	  
	   • Qual	  instituição	  na	  região	  poderá	  reconhecer	  e	  autorizar	  a	  horta?	  

6. Sendo	  comunitária,	  a	  horta	  precisa	  de	  apoio	  de	  políticas	  públicas	  sociais.	  
	   • Qual	  legislação	  local	  encoraja	  o	  uso	  de	  terrenos	  urbanos	  para	  produção	  de	  

alimentos?	  
	   • Quais	  instituições	  apoiam	  projetos	  de	  agricultura	  urbana	  e	  de	  segurança	  

alimentar?	  
	   • Será	  necessário	  ter	  um	  projeto	  formal	  da	  ação	  local	  para	  receber	  apoio	  do	  

governo?	  
	   • Quais	  participantes	  do	  grupo	  têm	  condições	  de	  manter	  diálogo	  permanente	  com	  

instituições	  públicas,	  independente	  de	  tendências	  políticas	  ou	  partidárias?	  
	  

O	  grupo	  de	  promotores	  deverá	  utilizar	  várias	  estratégias	  para	  perceber	  todo	  o	  potencial	  social	  da	  
sua	  ação	  local:	  participar	  de	  reuniões	  comunitárias	  para	  apresentar	  seu	  projeto,	  realizar	  pequenas	  e	  
grandes	  reuniões	  abertas	  de	  discussão	  da	  ideia	  ,	  conversar	  com	  os	  vários	  segmentos	  sociais,	  visitar	  
outros	  projetos	  comunitários,	  convidar	  outros	  projetos	  e	  grupos	  coletivos	  locais	  para	  realizar	  
debates	  e	  palestras,	  consultar	  instituições	  públicas	  e	  privadas	  para	  apoiar	  o	  projeto,	  participar	  da	  
formulação	  de	  políticas	  públicas,	  etc.	  

Os	  interessados	  na	  horta	  devem	  ter	  uma	  clara	  compreensão	  das	  questões	  apontadas	  acima,	  pois	  
elas	  representarão	  parte	  importante	  dos	  objetivos,	  das	  metas	  e	  das	  estratégias	  de	  operação	  do	  
projeto	  que	  estaremos	  criando.	  O	  sucesso	  dependerá	  sempre	  da	  clareza	  desta	  pré-‐avaliação,	  deve-‐
se	  demonstrar	  que	  sua	  organização	  é	  viável	  e	  que	  sua	  realização	  servirá,	  de	  fato,	  atender	  às	  
necessidades	  e	  expectativas	  da	  comunidade.	  

É	  muito	  importante	  destacar	  que	  a	  parte	  propriamente	  agrícola	  da	  horta	  foi	  pouco	  comentada	  
nessa	  discussão	  sobre	  a	  abordagem	  participativa	  na	  preparação	  da	  açao	  para	  a	  horta	  comunitária,	  e	  
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que	  será	  o	  assunto	  do	  próximo	  capítulo	  do	  texto.	  A	  nosso	  ver,	  a	  escolha	  dos	  métodos	  de	  plantio	  e	  
de	  cultivo	  da	  horta	  vai	  se	  adaptar	  às	  metas	  e	  objetivos	  que	  se	  desenharem	  participativamente,	  pois	  
existem	  infindáveis	  maneiras	  de	  cultivar	  plantas,	  então	  o	  grupo	  deverá	  escolher	  uma	  e	  outra	  de	  
acordo	  com	  a	  definição	  das	  suas	  prioridades	  e	  possibilidades.	  Aliás,	  nesse	  sentido,	  plantar	  e	  colher	  
hortaliças	  em	  pequena	  escala	  é	  uma	  tarefa	  fácil,	  a	  parte	  complexa	  tem	  sido	  mobilizar	  pessoas	  e	  
instituições	  em	  torno	  de	  ações	  comunitárias	  voluntárias.	  

Ao	  discutir	  a	  ideia	  com	  a	  comunidade,	  os	  promotores	  devem	  ouvir	  todas	  as	  opiniões	  possíveis	  a	  
respeito	  de	  como	  a	  horta	  deve	  ser	  construída,	  plantada	  e	  cultivada,	  de	  forma	  que	  a	  cultura	  agrícola	  
da	  comunidade	  seja	  reconhecida	  e	  valorizada	  pelo	  grupo.	  Entretanto,	  a	  definição	  final	  do	  sistema	  
de	  produção	  agrícola	  da	  horta	  somente	  ficará	  clara	  depois	  da	  escolha	  dos	  grupos	  de	  vegetais	  que	  o	  
grupo	  quer	  consumir	  ao	  longo	  do	  ano	  e,	  principalmente,	  da	  identificação	  dos	  processos	  de	  
organização	  e	  trabalho	  com	  os	  quais	  a	  comunidade	  quer	  se	  envolver.	  

O	  grupo	  que	  chamamos	  de	  promotor	  muitas	  vezes	  é	  formado	  por	  um	  pequeno	  grupo	  voluntários,	  e	  
a	  dinâmica	  desses	  grupos	  costuma	  variar	  ao	  longo	  do	  tempo	  de	  acordo	  com	  o	  ânimo	  da	  
comunidade	  e	  com	  a	  ‘conjuntura’	  local.	  O	  grupo	  que	  levantou	  a	  ideia	  inicial	  deverá	  prever	  que	  sua	  
organização	  passará	  por	  diferentes	  fases	  de	  animação,	  pois	  é	  característica	  de	  grupos	  informais	  a	  
entrada	  e	  saída	  de	  pessoas,	  acontencendo	  obrigatoriamente	  certo	  rodízio	  de	  parceiros	  e	  de	  
apoiadores	  voluntários.	  O	  grupo	  de	  promotores	  iniciais	  deve	  encontrar	  meios	  para	  manter	  a	  
comunidade	  animada	  a	  participar	  da	  evolução	  do	  projeto,	  evitando	  que	  a	  proposta	  recaia	  no	  ombro	  
de	  poucas	  pessoas.	  

	  

7. ABORDAGEM	  AGRÍCOLA	  NA	  DISCUSSÃO	  PARTICIPATIVA	  

‘Todo	  mundo’	  sabe	  plantar	  –	  ‘todos’	  temos	  belas	  plantas	  em	  casa.	  Todos	  aprendemos	  que	  as	  
plantas	  precisam	  de	  solo,	  água,	  sol	  e	  ar.	  E	  que	  tudo	  começa	  com	  uma	  semente	  -‐	  ou	  melhor,	  com	  a	  
flor	  e	  a	  abelha.	  Essas	  noções	  práticas	  de	  cultivo	  de	  plantas	  que	  compartilhamos	  devem	  ser	  
complementadas	  com	  a	  experiência	  de	  pessoas	  que	  trazem	  consigo	  alguma	  cultura	  agrícola,	  o	  que	  
parece	  ser	  suficiente	  para	  começar	  a	  pensar	  em	  como	  vamos	  plantar	  nossa	  horta.	  Vejamos	  passo	  a	  
passo	  como	  avaliar	  o	  que	  precisaremos	  fazer	  na	  horta	  para	  alcançarmos	  boas	  condições	  de	  cultivo	  
e	  uma	  colheita	  de	  qualidade:	  

a) Sendo	  uma	  horta,	  precisamos	  de	  solo	  bom.	  
• Qual	  das	  áreas	  disponíveis	  para	  a	  horta	  tem	  o	  melhor	  solo?	  
• É	  necessário	  fazer	  a	  análise	  da	  qualidade	  do	  solo?	  
• Quais	  tipos	  de	  adubo	  são	  de	  fácil	  acesso	  e	  de	  baixos	  custos	  na	  localidade?	  
• É	  possível	  produzir	  parte	  do	  adubo	  na	  própria	  horta	  ou	  localidade?	  
• Será	  necessário	  limpar	  entulhos,	  passar	  o	  trator	  ou	  realizar	  outro	  trabalho	  pesado	  na	  

preparação	  do	  terreno?	  
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b) Sendo	  uma	  horta,	  precisamos	  de	  no	  mínimo	  umas	  6	  horas	  de	  luz	  solar	  sobre	  as	  
plantas.	  
• Em	  qual	  direção	  temos	  o	  nascer	  e	  o	  pôr	  do	  sol	  no	  terreno?	  
• Em	  quais	  partes	  do	  terreno	  teremos	  mais	  insolação	  durante	  o	  dia?	  
• Em	  quais	  partes	  do	  terreno	  temos	  excesso	  de	  sombra?	  
• Será	  possível	  distribuir	  na	  horta	  as	  plantas	  que	  gostam	  muito	  de	  sol	  e	  as	  que	  

precisam	  de	  um	  pouco	  de	  sombra	  ao	  longo	  do	  dia?	  
c) Sendo	  uma	  horta,	  precisamos	  de	  água	  de	  boa	  qualidade.	  

• Qual	  das	  áreas	  disponíveis	  para	  a	  horta	  tem	  boa	  oferta	  de	  água	  da	  rede	  pública,	  de	  
poços	  ou	  de	  outra	  fonte?	  

• A	  água	  é	  de	  boa	  qualidade	  para	  os	  cultivos	  e	  também	  para	  matar	  a	  sede?	  
• Qual	  a	  quantidade	  de	  água	  que	  será	  necessária	  para	  irrigar	  os	  cultivos	  e	  para	  as	  

demais	  atividades	  comunitárias	  previstas?	  
• Qual	  o	  custo	  da	  água,	  incluindo	  o	  investimento	  necessário	  para	  captar,	  armazenar	  e	  

distribuir	  a	  água	  na	  horta?	  
• É	  necessário	  obter	  autorização	  de	  alguém	  para	  usar	  a	  fonte	  de	  água?	  

d) Sendo	  uma	  horta,	  precisamos	  de	  ar	  puro.	  
• Existe	  algum	  horário	  ou	  estação	  em	  que	  o	  vento	  traz	  muita	  poeira,	  fumaça	  ou	  

poluição	  para	  o	  local?	  
• Qual	  a	  melhor	  orientação	  da	  horta	  e	  dos	  plantios	  em	  relação	  ao	  vento?	  
• Será	  necessário	  plantar	  ou	  construir	  um	  quebra-‐vento	  para	  diminuir	  a	  secura	  do	  solo	  

provocada	  pelo	  vento	  dominante	  no	  local?	  
e) Sendo	  uma	  horta,	  precisamos	  de	  sementes	  e	  mudas.	  

• Quais	  foram	  os	  grupos	  e	  tipos	  de	  plantas	  escolhidos	  pelos	  beneficários,	  por	  exemplo	  
verduras,	  legumes,	  temperos,	  chás,	  medicinais,	  frutas,	  flores	  e	  outras?	  	  

• Quais	  os	  tipos	  e	  qual	  a	  quantidade	  de	  sementes	  e	  de	  mudas	  serão	  necessários	  ao	  
longo	  do	  ano?	  

• Onde	  podemos	  conseguir	  as	  sementes	  e	  as	  mudas	  na	  própria	  região?	  
• Será	  possível	  produzir	  parte	  das	  sementes	  e	  mudas	  na	  própria	  horta	  ou	  na	  

localidade?	  
• Quem	  poderá	  dar	  orientação	  técnica	  sobre	  a	  preparação	  das	  sementes	  e	  mudas	  para	  

o	  plantio?	  
	  

Além	  destes	  itens	  básicos,	  teremos	  eventualmente	  que	  providenciar	  uma	  cerca,	  um	  portão	  de	  
passagem,	  um	  local	  sombreado	  para	  descanso	  e	  conversas,	  um	  local	  para	  guardar	  os	  equipamentos	  
(como	  enxadas,	  carrinhos	  de	  mão,	  adubos	  etc),	  alguma	  estruturas	  para	  armazenar	  e	  distribuir	  a	  
água	  da	  irrigação	  e	  para	  o	  consumo	  das	  pessoas	  etc.	  

Todas	  estas	  questões	  deverão	  ser	  levantadas	  e	  discutidas	  com	  a	  comunidade,	  pois	  no	  final	  será	  ela	  
mesma	  a	  providenciar	  e	  manter	  tudo	  o	  que	  é	  necessário	  para	  a	  horta.	  Devemos	  avaliar	  todos	  esses	  
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tópicos	  e	  descobrir	  quais	  são	  os	  fatores	  mais	  favoráveis	  (p.ex.	  barato	  e	  abundante)	  e	  quais	  os	  
limitantes	  (p.ex.	  difícil	  ou	  caro	  ).	  

Da	  avaliação	  destas	  questões	  serão	  conhecidas	  as	  possibilidades	  físicas	  e	  materiais	  que	  contaremos	  
para	  construir	  a	  nossa	  horta.	  Nem	  sempre	  poderemos	  construir	  a	  horta	  ideal	  dos	  nossos	  sonhos,	  
pois	  em	  geral	  os	  recursos	  comunitários	  não	  oferecem	  condições	  tão	  boas	  com	  facilidade.	  Porém,	  
quanto	  mais	  a	  comunidade	  conhece	  e	  se	  compromete	  com	  as	  tarefas	  agrícolas	  e	  com	  a	  distribuição	  
da	  produção,	  mais	  facilmente	  ela	  criará	  condições	  favoráveis	  para	  sua	  constante	  melhoria	  e	  
evolução.	  

	  

8. ELABORAÇÃO	  PARTICIPATIVA	  DO	  PROJETO	  	  

Vamos	  partir	  do	  pressuposto	  que	  todo	  mundo	  tem	  um	  projeto	  pessoal.	  Todos	  temos	  nossos	  
projetos	  de	  vida,	  projetos	  para	  o	  ano,	  para	  os	  filhos,	  para	  o	  quintal	  etc.	  Quando	  discutimos	  um	  
projeto	  comunitário,	  podemos	  perceber	  que	  os	  projetos	  pessoais	  se	  desdobram	  para	  o	  
comunitário,	  pois	  a	  ação	  coletiva	  organizada	  é	  uma	  oportunidade	  para	  a	  realização	  dos	  desejos	  
individuais.	  Esta	  é	  uma	  das	  mais	  fortes	  razões	  para	  a	  elaboração	  participativa	  de	  um	  projeto	  
comunitário,	  mas	  também	  representa	  o	  desafio	  de	  atender	  a	  todas	  as	  pessoas	  interessadas.	  

Quando	  uma	  comunidade	  discute	  um	  projeto	  de	  horta	  comunitária,	  uma	  variedade	  muito	  grande	  
de	  opiniões	  e	  sugestões	  são	  colocadas,	  pois	  representarão	  diferentes	  experiências	  agrícolas	  e	  
diversas	  expectativas	  de	  organização	  do	  trabalho	  coletivo.	  Quanto	  mais	  rica	  a	  cultura	  agrícola	  de	  
uma	  comunidade,	  maior	  será	  o	  número	  de	  sugestões	  e	  possibilidades	  apresentadas	  para	  o	  projeto	  
de	  cultivo.	  As	  formas	  de	  organizar	  o	  trabalho	  e	  distribuir	  a	  produção	  dependerão,	  por	  sua	  vez,	  do	  
histórico	  das	  experiências	  de	  cada	  comunidade.	  	  

Para	  exemplificar,	  basta	  pedir	  a	  um	  grupo	  heterogêneo	  para	  definir	  se	  os	  pés	  de	  couve	  serão	  
plantados	  nos	  canteiros	  ou	  em	  covas	  individuais.	  Quem	  está	  acostumado	  com	  couve	  em	  canteiro	  
dirá	  que	  esta	  é	  a	  maneira	  correta,	  mas	  quem	  observou	  os	  pais	  cultivando	  a	  couve	  em	  covas	  não	  
concordará	  facilmente.	  Entretanto,	  as	  duas	  formas	  são	  corretas,	  isto	  é,	  pode-‐se	  plantar	  couve	  
corretamente	  tanto	  em	  cova	  como	  em	  canteiros,	  basta	  adaptar	  a	  técnica	  de	  cultivo	  a	  cada	  situação.	  

De	  acordo	  essa	  estratégia,	  existirá	  um	  grupo	  de	  interessados	  na	  promoção	  da	  horta,	  que	  estará	  
animando	  as	  discussões	  da	  comunidade,	  e	  que	  deverá	  recolher	  um	  conjunto	  de	  informações	  que	  
permita	  resolver	  as	  divergências	  mais	  importantes	  a	  partir	  de	  critérios	  que	  sejam	  bastante	  claros	  
para	  todos.	  Não	  deverá	  ser	  muito	  difícil	  aos	  promotores	  orientar	  essa	  discussão	  e	  chegar	  a	  uma	  
definição	  comum	  de	  como	  a	  horta	  será	  construída	  e	  trabalhada.	  

Relembrando	  as	  questões	  apontadas	  nos	  tópicos	  anteriores,	  seria	  de	  se	  esperar	  que	  os	  promotores	  
possam	  passar	  para	  a	  comunidade	  um	  quadro	  preliminar	  das	  melhores	  alternativas,	  em	  especial,	  
quanto	  aos	  seguintes	  temas:	  

a) A	  mobilização	  e	  a	  participação	  comunitária	  nos	  processos	  de	  gestão	  da	  horta.	  
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b) A	  destinação	  prevista	  para	  os	  produtos	  da	  horta.	  
c) Oportunidades	  de	  geração	  de	  trabalho	  e	  renda	  na	  horta.	  
d) As	  expectativas	  de	  integração	  da	  horta	  com	  outras	  ações	  comunitárias.	  
e) A	  qualidade	  dos	  terrenos	  disponíveis	  para	  a	  horta.	  
f) A	  disponibilidade	  de	  adubos,	  sementes	  e	  outros	  materiais	  na	  localidade.	  
g) As	  opções	  para	  receber	  assistência	  técnica	  agrícola	  na	  preparação	  do	  projeto,	  na	  

implantação	  da	  horta	  e	  na	  condução	  dos	  plantios.	  
h) Os	  possíveis	  patrocinadores	  e	  colaboradores	  da	  ação.	  
i) As	  oportunidades	  que	  as	  políticas	  públicas	  e	  privadas	  locais	  possam	  fortalecer	  o	  

projeto	  comunitário.	  

Somente	  a	  partir	  destas	  informações	  a	  comunidade	  será	  capaz	  de	  definir,	  com	  segurança,	  qual	  a	  
horta	  que	  ela	  deseja	  construir,	  manter	  e	  usufruir.	  Se	  não	  tivermos	  informações	  para	  responder	  às	  
perguntas	  centrais,	  não	  poderemos	  elaborar	  um	  bom	  projeto	  -‐	  será	  melhor	  trabalhar	  um	  pouco	  
mais	  a	  ideia	  até	  seu	  amadurecimento.	  Não	  se	  recomenda	  assumir	  o	  risco	  de	  assumir	  a	  participação	  
voluntária	  em	  um	  projeto	  comunitário	  do	  qual	  não	  se	  conhece,	  com	  clareza,	  suas	  reais	  
possibilidades	  de	  realização	  e	  a	  sua	  viabilidade	  social.	  

Pode-‐se	  dizer	  que	  seria	  muito	  mais	  fácil	  desenhar	  o	  projeto	  da	  horta	  sem	  tanto	  discussão,	  reunindo	  
apenas	  algumas	  vezes	  um	  pequeno	  grupo	  de	  pessoas	  para	  conhecer	  suas	  sugestões.	  Porém,	  seria	  
quase	  impossível	  construir	  uma	  horta	  comunitária	  sem	  essa	  discussão	  coletiva	  e	  participativa,	  pois	  
o	  projeto	  feito	  por	  poucas	  pessoas	  representaria	  somente	  parte	  dos	  desejos	  e	  necessidades	  das	  
pessoas	  a	  serem	  beneficiadas	  e,	  assim,	  não	  representaria	  as	  expectativas	  da	  comunidade.	  

Além	  disso,	  é	  exatamente	  esta	  discussão	  coletiva	  que	  irá	  definir	  o	  desenho	  da	  horta	  e	  as	  atividades	  
desejadas	  para	  o	  local,	  permitindo	  às	  pessoas	  compartilhar	  a	  sua	  própria	  experiência	  de	  vida	  e,	  ao	  
mesmo	  tempo,	  conhecer	  a	  cultura	  agrícola	  dos	  seus	  vizinhos	  e	  futuros	  companheiros	  da	  horta	  
comunitária.	  

Ao	  final	  dessa	  rodada	  de	  definições,	  a	  comunidade	  terá	  definido	  a	  horta	  que	  ‘todos’	  concordam	  ser	  
a	  melhor	  para	  atender	  às	  suas	  expectativas	  e	  necessidades	  –	  sempre	  é	  difícil	  alcançar	  unanimidade	  
de	  opiniões,	  mas	  deve-‐se	  promover	  e	  respeitar	  o	  consenso	  coletivo.	  De	  maneira	  bastante	  resumida,	  
deveremos	  ter	  concordado	  sobre:	  

a) Localização	  da	  horta,	  seu	  tamanho,	  tipos	  de	  cultivos	  (folhosas,	  legumes,	  medicinais,	  
fruteiras	  etc),	  divisões	  das	  áreas	  ocupadas	  com	  canteiros,	  plantios	  em	  covas	  e	  em	  linha,	  
trepadeiras,	  plantios	  a	  pleno	  sol	  e	  sob	  sombreamento	  etc.	  

b) Atividades	  a	  serem	  realizadas	  na	  implantação	  e	  manutenção	  da	  horta,	  a	  organização	  dos	  
trabalhos,	  divisão	  de	  tarefas,	  esquemas	  de	  comunicação.	  

c) Integração	  de	  outras	  ações	  comunitárias	  locais	  com	  a	  horta	  e	  da	  horta	  com	  outras	  
iniciativas	  afins.	  

d) Sistemas	  e	  técnicas	  de	  produção	  agrícola	  a	  serem	  adotados	  nos	  diferentes	  cultivos	  
pretendidos.	  
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e) Principais	  parceiros	  públicos	  e	  privados	  para	  apoiar	  e	  patrocinar	  o	  projeto.	  

Os	  três	  primeiros	  itens,	  que	  dizem	  respeito	  ao	  desenho	  da	  horta,	  às	  atividades	  que	  se	  
desenvolverão	  e	  à	  organização	  do	  grupo,	  dependerão	  sempre	  da	  motivação	  e	  das	  necessidades	  da	  
comunidade.	  O	  sistema	  de	  produção	  agrícola	  é	  um	  dos	  temas	  mais	  importantes	  para	  ser	  definido	  
em	  toda	  horta,	  seja	  ela	  comunitária	  ou	  não.	  Sempre	  que	  possível,	  as	  discussões	  finais	  em	  torno	  de	  
como	  cultivaremos	  a	  nossa	  horta	  devem	  ser	  acompanhadas	  e	  intermediadas	  por	  uma	  pessoa	  com	  
conhecimentos	  técnicos	  em	  horticultura	  e	  que	  seja	  de	  confiança	  da	  comunidade,	  pois	  nessa	  
questão	  a	  discussão	  muitas	  vezes	  terá	  conotação	  pessoal	  ou	  ideológica,	  como	  veremos	  a	  seguir.	  

Resumindo,	  com	  algum	  esforço	  coletivo	  e	  a	  partir	  de	  uma	  série	  de	  atividades	  participativas,	  
poderemos	  elaborar	  um	  projeto	  que,	  se	  não	  representar	  os	  nossos	  sonhos,	  será	  exatamente	  aquele	  
que	  o	  grupo	  acredita	  ser	  possível	  implantar	  e	  usufruir	  com	  sucesso	  e	  prazer,	  com	  o	  menor	  esforço	  e	  
obtendo	  o	  maior	  aproveitamento	  dos	  recursos	  locais.	  É	  o	  projeto	  de	  horta	  comunitária	  que	  os	  mais	  
experientes	  da	  comunidade	  possam	  garantir	  que	  dará	  certo,	  mesmo	  que	  seja	  necessário	  deixar	  
algumas	  melhorias	  para	  realizar	  após	  os	  primeiros	  plantios.	  Se	  várias	  pessoas	  realmente	  
interessadas	  se	  preparam	  e	  somam	  suas	  experiências	  em	  um	  projeto	  de	  construir	  uma	  pequena	  
horta,	  é	  quase	  certo	  que	  esse	  projeto	  produzirá	  boas	  colheitas	  a	  médio	  prazo.	  Nossa	  cultura	  
agrícola	  popular,	  sempre	  contando	  com	  algum	  apoio	  técnico,	  é	  mais	  que	  suficiente	  para	  isto.	  

	  

9. DEBATENDO	  O	  SISTEMA	  DE	  PRODUÇÃO	  DE	  HORTAS	  COMUNITÁRIAS	  E	  EDUCATIVAS	  

O	  sistema	  de	  produção	  em	  uma	  horta	  é	  exatamente	  o	  método	  de	  cultivo	  que	  escolhemos	  seguir	  no	  
nosso	  projeto,	  um	  conjunto	  de	  técnicas	  que	  será	  implantado	  seguindo	  o	  planejamento	  de	  cultivo	  
selecionado	  para	  cada	  área	  de	  plantio	  da	  horta.	  Esse	  conjunto	  de	  processos	  de	  produção	  e	  de	  
técnicas	  agrícolas	  que	  iremos	  executar	  na	  horta	  deve	  englobar	  desde	  a	  distribuição	  dos	  diversos	  
tipos	  de	  cultivo	  pela	  área	  (hortaliças,	  flores,	  fruteiras,	  viveiros,	  cercas	  vivas,	  pequenos	  animais	  etc)	  
até	  as	  maneiras	  de	  fazer	  o	  tratamento	  da	  água,	  o	  preparo	  do	  solo,	  a	  adubação,	  a	  construção	  de	  
canteiros,	  a	  semeadura,	  os	  cuidados	  com	  o	  mato	  e	  insetos	  daninhos,	  a	  colheita,	  a	  destinação	  de	  
resíduos	  sólidos	  e	  líquidos	  etc.	  O	  sistema	  de	  produção	  depende	  das	  condições	  culturais,	  climáticas	  e	  
dos	  demais	  recursos	  disponíveis	  para	  os	  cultivos,	  de	  forma	  que	  cada	  projeto	  de	  horta	  poderá	  –	  e	  
deverá	  –	  identificar	  um	  sistema	  ou	  um	  conjunto	  de	  sistemas	  que	  mais	  se	  adequa	  à	  realidade	  local	  e	  
às	  expectativas	  de	  realização	  da	  comunidade.	  	  

Como	  foi	  sugerido	  antes,	  ‘todo	  mundo	  sabe	  plantar’,	  de	  uma	  maneira	  ou	  de	  outra.	  Quando	  pessoas	  
diferentes	  se	  reúnem	  para	  falar	  sobre	  como	  implantar	  uma	  horta,	  cada	  uma	  apresentará	  uma	  
variação	  de	  técnicas	  e	  práticas	  conforme	  a	  sua	  própria	  experiência	  pessoal.	  Se	  forem	  muitas	  
pessoas	  a	  opinar	  sobre	  o	  nosso	  projeto,	  teremos	  sugestões	  englobando	  todas	  as	  possibilidades	  
mais	  usuais	  de	  se	  conduzir	  uma	  plantação	  em	  pequena	  escala.	  

Vejamos	  algumas	  sugestões	  de	  idéias	  que	  um	  grupo	  de	  pessoas	  poderia	  debater	  quanto	  a	  maneiras	  
de	  cultivar	  hortaliças:	  utilizar	  somente	  adubação	  orgânica,	  química,	  ambas	  ou	  outra;	  dar	  
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preferência	  a	  sementes	  melhoradas,	  às	  caseiras	  ou	  qualquer	  outra;	  irrigar	  as	  plantas	  duas	  vezes	  por	  
dia	  ou	  somente	  a	  cada	  dois	  dias;	  podar	  sempre	  ou	  nunca	  podar;	  controlar	  pragas	  somente	  com	  
técnicas	  de	  controle	  manual,	  químico,	  biológico,	  todos	  ou	  com	  outro	  método;	  sempre	  plantar,	  ou	  
colher,	  certa	  planta	  nos	  dias	  do	  santo,	  da	  lua	  ou	  da	  chuva;	  preparar	  a	  horta	  com	  trator	  ou	  somente	  
com	  trabalho	  manual;	  e	  assim	  por	  diante,	  para	  cada	  assunto	  temos	  um	  conjunto	  de	  opções	  
possíveis.	  

Essas	  opiniões	  representarão	  os	  princípios	  da	  boa	  agricultura	  imaginados	  pelas	  pessoas,	  ou	  seja,	  os	  
sistemas	  de	  produção	  que	  elas	  conhecem	  e	  nos	  quais	  acreditam.	  Normalmente,	  os	  participantes	  
gostariam	  que	  seus	  próprios	  princípios	  sejam	  aplicados	  na	  horta	  em	  que	  participam	  –	  por	  quê	  não?	  
Os	  promotores	  devem	  se	  preparar	  para	  conduzir	  uma	  discussão	  onde	  é	  comum	  haver	  a	  polarização	  
entre	  grupos	  que	  pensam	  em	  diferentes	  sistemas	  de	  produção	  para	  a	  nossa	  horta.	  Nesta	  situação,	  é	  
sempre	  bom	  ter	  alguém	  de	  fora	  do	  grupo,	  que	  tenha	  credibilidade	  no	  cultivo	  de	  hortaliças,	  para	  
participar	  e	  esclarecer,	  quando	  for	  útil,	  qualquer	  aspecto	  técnico	  ou	  econômico	  de	  cada	  prática	  em	  
debate.	  	  

Não	  há	  um	  único	  sistema	  de	  produção	  ideal	  para	  ser	  sugerido	  para	  as	  hortas	  de	  caráter	  popular,	  ele	  
deverá	  ser	  construído	  participativamente	  para	  cada	  caso,	  considerando	  as	  diferentes	  experiências	  e	  
expectativas	  de	  produção	  das	  pessoas	  envolvidas.	  A	  pré-‐definição	  de	  um	  sistema	  de	  produção	  
específico	  ocorre	  quando	  o	  grupo	  de	  promotores	  já	  se	  encontram	  alinhados	  em	  torno	  de	  suas	  
próprias	  opções	  de	  trabalho	  e	  buscam	  divulgar	  suas	  opções;	  porém,	  no	  Brasil,	  muitos	  casos	  assim	  
iniciados	  encontram	  dificuldade	  em	  agregar	  a	  convivência	  comunitária	  e	  valorizar	  a	  diversidade	  
cultural	  da	  população.	  

	  

O	  que	  gostaríamos	  de	  aprender	  na	  nossa	  horta	  educativa?	  

Na	  escolha	  do	  sistema	  de	  produção,	  em	  uma	  horta	  comunitária	  que	  pretende	  ter	  caráter	  educativo,	  
deve-‐se	  buscar	  coletivamente	  uma	  resposta	  clara	  e	  satisfatória	  à	  seguinte	  pergunta:	  o	  que	  
gostaríamos	  de	  aprender	  e	  vivenciar	  na	  nossa	  horta?	  De	  acordo	  com	  as	  respostas	  ,	  teremos	  definido	  
vários	  objetivos	  educativos	  que	  serão	  importantes	  para	  selecionar	  os	  sistemas	  de	  produção	  a	  serem	  
adotados	  em	  cada	  parte	  da	  horta.	  

Partindo	  de	  exemplos	  extremos,	  poderá	  ser	  necessário	  ao	  grupo	  fazer	  uma	  opção	  entre	  ensinar	  a	  
agricultura	  intensiva	  convencional	  (mecanizar,	  tecnificar,	  adotar	  agroquímicos	  e	  sementes	  
melhoradas,	  assumir	  alguns	  altos	  custos	  de	  produção	  etc)	  ou	  a	  agricultura	  popular	  (usar	  mão-‐de-‐
obra	  intensiva,	  priorizar	  conhecimentos	  populares,	  adotar	  a	  adubação	  orgânica,	  fomentar	  a	  
produção	  de	  mudas	  e	  sementes	  locais,	  adaptar	  e	  desenvolver	  técnicas	  baratas	  de	  cultivo	  etc).	  Ou,	  
de	  outro	  modo,	  pode	  ser	  de	  preferência	  do	  grupo	  demonstrar	  as	  duas	  opções,	  lado	  a	  lado	  na	  
própria	  horta,	  para	  comparação	  de	  resultados.	  Ou,	  eventualmente,	  pode-‐se	  fazer	  uma	  composição	  
entre	  diferentes	  ‘sistemas’,	  conforme	  a	  opção	  dos	  horticultores	  responsáveis	  pelo	  cultivo	  em	  cada	  
área	  dentro	  da	  horta,	  os	  quais	  podem	  vir	  a	  adotar,	  por	  exemplo,	  a	  horticultura	  hidropônica,	  a	  
ecológica,	  a	  orgânica,	  a	  biodinâmica,	  a	  alternativa,	  a	  convencional,	  a	  indígena,	  a	  cearense,	  a	  gaúcha,	  
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a	  regional,	  a	  vertical	  etc,	  cada	  qual	  com	  seus	  méritos	  e	  desvantagens	  quando	  avaliadas	  em	  
diferentes	  condições	  locais	  e	  culturais	  da	  comunidade.	  

Uma	  horta	  educativa	  deverá	  refletir	  o	  que	  a	  comunidade	  acredita	  ser	  útil	  para	  melhorar	  sua	  
qualidade	  de	  vida,	  pois,	  de	  acordo	  com	  o	  desenvolvimento	  do	  modelo	  de	  horta	  local,	  as	  pessoas	  
irão	  enriquecer	  sua	  cultura	  agrícola	  e	  aprender	  a	  criar	  suas	  próprias	  hortas	  domésticas.	  Esta	  é	  uma	  
das	  metas	  de	  uma	  horta	  demonstrativa,	  um	  instrumento	  para	  o	  crescimento	  pessoal	  e	  coletivo.	  

Institutos	  oficiais	  de	  agricultura	  costumam	  recomendar	  a	  agricultura	  ‘convencional’	  para	  as	  hortas	  
educativas,	  ou	  seja,	  aquela	  agricultura	  seim-‐intensiva	  que	  é	  adotada,	  normalmente,	  pela	  maioria	  
dos	  agricultures	  comerciais	  da	  região.	  Já	  no	  caso	  de	  uma	  empresa	  agroindustrial	  ser	  a	  
patrocinadora	  da	  horta	  comunitária,	  provavelmente	  ela	  buscará	  divulgar	  seus	  produtos	  ou	  
tecnologias,	  como	  suas	  sementes,	  adubos,	  equipamentos	  etc.	  Grupos	  ligados	  a	  modos	  de	  vida	  
ecológicos	  poderão	  propor	  seus	  próprios	  modelos	  de	  interação	  com	  a	  natureza	  nos	  processos	  
produtivos.	  Porém,	  outros	  modos	  de	  produção	  de	  alimentos	  poderão	  ser	  exigidos	  de	  acordo	  com	  a	  
cultura	  agrícola	  e	  as	  expectativas	  de	  cada	  comunidade,	  muitas	  vezes	  gerando	  modelos	  inovadores	  
que	  poderão	  ser	  avaliados	  e	  adaptados	  em	  outras	  situações.	  

Se	  nossa	  meta	  é	  educar	  para	  a	  agricultura	  e	  alimentação,	  devemos	  escolher	  com	  consciência	  o	  que	  
iremos	  ensinar,	  selecionando	  com	  cuidado	  as	  vivências	  que	  as	  pessoas	  levarão	  como	  referência	  
para	  os	  seus	  lares,	  jardins	  e	  quintais.	  Se	  pretendemos	  atingir	  a	  economia	  do	  orçamento	  familiar,	  a	  
horta	  deve	  ter	  um	  sistema	  de	  produção	  barato.	  Se	  pretendemos	  melhorar	  a	  qualidade	  da	  
alimentação,	  o	  sistema	  deve	  oferecer	  colheitas	  com	  alta	  qualidade	  nutritiva.	  Se	  há	  interesse	  em	  
trabalhar	  a	  reciclagem,	  a	  horta	  deve	  estar	  adaptada	  a	  utilizar	  e	  reutilizar	  os	  recursos	  locais	  
disponíveis.	  Se	  vamos	  gerar	  renda	  com	  a	  comercialização	  da	  produção,	  devemos	  controlar	  os	  
custos,	  otimizar	  a	  produtividade	  e	  abrir	  o	  mercado	  para	  vender	  a	  nossa	  produção.	  Se	  pretendemos	  
a	  auto-‐suficiência	  do	  projeto,	  devemos	  planejar	  as	  formas	  de	  sustentá-‐lo	  financeiramente	  a	  médio	  
e	  longo	  prazos.	  

O	  debate	  sobre	  qual	  o	  sistema	  de	  produção	  que	  será	  adotado	  na	  horta	  deve	  contar	  com	  pessoas	  
com	  diferentes	  experiências	  no	  cultivo	  de	  hortaliças	  em	  pequenos	  espaços.	  O	  debate	  organizado	  
pela	  comunidade	  provavelmente	  terá	  um	  resultado	  mais	  adequado	  para	  o	  atendimento	  das	  suas	  
expectativas	  locais,	  em	  relação	  a	  um	  sistema	  que	  desconsidere	  a	  realidade	  local	  de	  cada	  
comunidade.	  

	  

Uma	  sugestão	  quase	  imparcial	  para	  a	  escolha	  do	  sistema	  de	  produção	  

Uma	  ferramenta	  que	  ajuda	  a	  comunidade	  interessada	  em	  definir	  um	  sistema	  de	  produção	  que	  seja	  
adapatado	  à	  sua	  força	  realizadora	  é	  iniciar,	  em	  pequenos	  grupos,	  uma	  simulação	  de	  projeto	  de	  uma	  
horta	  que	  permita	  excelentes	  cultivos	  nas	  áreas	  disponíveis	  na	  localidade,	  permitindo	  uma	  
discussão	  preliminar	  sobre	  as	  diversas	  maneiras	  e	  possiblidades	  de	  implantação	  da	  melhor	  horta	  
possível.	  O	  tamanho	  da	  horta,	  na	  maior	  parte	  das	  vezes,	  não	  se	  escolhe,	  pois	  dependerá	  do	  
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tamanho	  dos	  terrenos	  disponíveis	  na	  região	  urbana;	  de	  todo	  modo,	  não	  é	  comum	  vermos	  hortas	  
comunitárias	  com	  área	  muito	  maior	  que	  50x50m	  (2.500m2,	  que	  corresponde	  a	  ¼	  de	  hectare),	  pois	  
não	  é	  fácil	  instalar	  a	  infraestrutura,	  obter	  os	  materiais	  e	  equipamentos,	  e	  implantar	  plantios	  em	  
terrenos	  muito	  grandes.	  	  

Esse	  exercício	  de	  troca	  de	  conhecimentos	  e	  de	  planejamento	  participativo	  poderá	  ser	  iniciado	  
fazendo-‐se	  um	  grande	  croqui	  do	  local	  escolhido	  e	  buscar	  inserir	  nesse	  desenho	  uma	  futura	  horta	  a	  
partir	  da	  discussão	  em	  grupo,	  produzindo	  uma	  lista	  de	  todas	  as	  tarefas	  e	  de	  todo	  material	  que	  seria	  
necessário	  para	  fazermos	  um	  plantio	  exemplar	  no	  local.	  Para	  ajudar	  nesse	  debate,	  lembramos	  que	  
é	  aconselhável	  ter	  alguém	  experiente	  em	  horticultura	  e	  com	  credibilidade	  local.	  

Ao	  fazer	  os	  desenhos	  dos	  plantios	  distribuídos	  no	  futuro	  terreno	  da	  horta,	  deve-‐se	  definir	  a	  melhor	  
localização	  das	  áreas	  de	  acesso,	  construções,	  plantios	  de	  hortaliças	  e	  fruteiras,	  viveiros	  e	  cercas-‐
vivas,	  pontos	  de	  descanso	  e	  reunião,	  e	  tudo	  o	  mais	  que	  o	  grupo	  pretenda	  ter	  na	  horta.	  Seria	  como	  
simular	  o	  dia	  a	  dia	  da	  horta	  já	  em	  pleno	  funcionamento,	  pensando	  em	  um	  período	  de,	  por	  exemplo,	  
6	  meses,	  ouvindo	  as	  sugestões	  de	  todos	  sobre	  os	  sistemas	  de	  cultivo	  para	  cada	  tipo	  de	  planta	  em	  
cada	  parte	  da	  horta.	  Ao	  final,	  deveremos	  ter	  uma	  relação	  bem	  completa	  da	  sequência	  das	  práticas	  
agrícolas	  que	  seriam	  realizadas	  em	  cada	  parte	  da	  horta	  –	  esse	  seria	  um	  bom	  rascunho	  de	  um	  
sistema	  de	  produção	  para	  a	  horta	  em	  planejamento.	  O	  grupo	  poderá	  dar	  prioridade,	  entre	  outros	  
critérios,	  a	  toda	  sugestão	  que	  seja	  fácil	  de	  viabilizar,	  sem	  muitos	  argumentos	  contrários	  e	  
compatível	  com	  os	  objetivos	  educativos	  do	  projeto.	  

A	  partir	  desse	  desenho	  e	  das	  anotações	  sobre	  o	  sistema	  de	  produção	  de	  cada	  cultivo	  na	  horta,	  
faremos	  uma	  lista	  de	  todas	  as	  obras	  e	  construções	  (portão,	  cercas,	  caixa	  d’agua,	  torneiras,	  galpão,	  
caramanchão	  etc),	  materiais	  e	  insumos	  (mangueiras,	  terra,	  adubos,	  mudas,	  sementes,	  lonas,	  
arames	  etc)	  e	  equipamentos	  (regadores	  manuais,	  aspersores,	  pás,	  enxadas,	  peneiras,	  carrinhos,	  
baldes	  etc)	  que	  seriam	  necessários	  para	  realizar	  os	  plantios	  usados	  no	  exemplo.	  	  

A	  água	  é	  um	  insumo	  que	  deve	  ser	  analisado	  com	  destaque,	  pois,	  além	  da	  sua	  escassez	  crescente	  
nas	  cidades,	  o	  consumo	  de	  água	  representa	  uma	  grande	  despesa	  diária	  na	  horta,	  somando-‐se	  o	  uso	  
para	  irrigação,	  limpeza	  geral	  e	  demais	  consumos	  previstos.	  Além	  dos	  custos	  mensais	  diretos	  da	  
conta	  de	  energia	  elétrica	  para	  captação	  da	  água	  em	  poços	  ou	  mananciais,	  ou	  da	  conta	  de	  consumo	  
água	  junto	  à	  empresa	  fornecedora,	  deve-‐se	  também	  prever	  os	  investimentos	  para	  a	  estrutura	  de	  
captação	  (poço	  com	  motobomba	  ou	  ligação	  hidráulica	  com	  o	  sistema	  de	  abastecimento),	  
armazenamento	  (caixa	  d’água	  ou	  tanques)	  e	  distribuição	  (encanamento,	  torneiras	  e	  mangueiras)	  de	  
água	  na	  horta.	  É	  necessário	  que	  toda	  horta	  urbana	  tome	  medidas	  efetivas	  para	  a	  utilização	  
econômica	  de	  água	  em	  todas	  suas	  atividades,	  pois,	  como	  em	  toda	  e	  qualquer	  atividade	  produtiva	  
urbana	  com	  forte	  dependência	  de	  recursos	  hídricos,	  deve-‐se	  assumir	  a	  responsabilidade	  de	  
preservar	  e	  conservar	  os	  escassos	  mananciais	  disponíveis	  para	  os	  demais	  usos	  prioritários	  da	  água	  
nas	  cidades.	  

Analisando	  essa	  lista	  e	  fazendo	  o	  orçamento	  de	  cada	  item,	  faremos	  um	  levantamento	  daquilo	  que	  
esteja	  disponível	  ou	  acessível	  na	  própria	  comunidade.	  Desse	  modo,	  pode-‐se	  chegar	  a	  um	  sistema	  
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baseado	  na	  prioridade	  de	  uso	  dos	  recursos	  que	  sejam	  de	  fácil	  obtenção	  pela	  localidade.	  Assim,	  
também	  se	  poderá	  conferir	  se	  os	  recursos	  disponíveis	  são	  suficientes	  para	  viabilizar	  a	  ocupação	  do	  
terreno	  com	  a	  horta,	  ou	  se	  é	  necessário	  buscar	  mais	  recursos	  para	  viabilizá-‐la.	  O	  resultado	  desta	  
simulação	  irá	  evidenciar	  as	  opções	  de	  escolha	  para	  o	  nosso	  sistema	  de	  produção	  inicial,	  aquele	  
sistema	  que,	  se	  ‘todos’	  concordarem,	  poderá	  ser	  adotado	  nos	  primeiros	  plantios	  e	  que	  deverá	  ser	  
melhorado	  continuamente	  a	  cada	  novo	  período	  de	  cultivo.	  

	  

Economia	  de	  água	  nas	  hortas	  

A	  água	  é	  um	  insumo	  que	  deve	  ser	  analisado	  com	  muita	  atenção,	  pois,	  em	  geral,	  o	  uso	  de	  água	  
representa	  uma	  grande	  despesa	  diária	  na	  horta,	  sendo	  usada	  na	  irrigação,	  limpeza	  geral,	  consumo	  
das	  pessoas	  e	  nas	  demais	  atividades	  que	  se	  realizarem	  na	  horta.	  Sem	  água	  em	  abundância	  não	  
existe	  colheita	  de	  hortaliças,	  porém,	  se	  não	  houver	  grande	  economia	  no	  uso	  desse	  recurso	  natural,	  
seu	  custo	  por	  vezes	  poderá	  inviabilizar	  o	  projeto	  urbano.	  	  

O	  gasto	  de	  água	  com	  irrigação	  de	  hortaliças,	  em	  um	  clima	  tropical	  moderado,	  pode	  girar	  em	  torno	  
de	  5	  litros	  diários	  por	  m2	  de	  plantio,	  seguindo	  as	  tecnologias	  convencionais	  de	  produção	  comercial	  
(7).	  Nesses	  sistemas	  em	  que	  não	  há	  prioridade	  para	  a	  economia	  de	  água,	  para	  uma	  horta	  de	  
10x10m	  (área	  suficiente	  para	  fornecer	  metade	  das	  necessidades	  de	  uma	  família	  com	  4	  adultos	  e	  3	  
crianças),	  seria	  necessário	  utilizar	  uns	  500	  litros	  de	  água	  todos	  os	  dias	  em	  que	  não	  houver	  chuva.	  
Entretanto,	  é	  fácil	  estabelecer,	  em	  hortas	  de	  pequeno	  e	  médio	  portes,	  várias	  práticas	  para	  o	  uso	  
econômico	  da	  preciosa	  e	  cara	  água.	  

Será	  importante	  incorporar,	  nos	  projetos	  de	  agricultura	  urbana,	  inúmeras	  práticas	  de	  cultivo	  que	  
resultem	  em	  economia	  de	  água,	  entre	  elas	  destacamos	  as	  seguintes	  orientações	  (8):	  	  

• manter	  altos	  teores	  de	  matéria	  orgânica	  do	  solo;	  	  
• fazer	  a	  cobertura	  de	  solo	  com	  resíduos	  vegetais;	  	  
• não	  aplicar	  mais	  água	  do	  que	  o	  solo	  pode	  armazenar	  na	  camada	  onde	  as	  raízes	  

atuam;	  	  
• utilizar	  métodos	  de	  irrigação	  localizada	  (o	  gotejamento	  economiza	  mais	  água	  que	  a	  

aspersão,	  que,	  por	  sua	  vez,	  economiza	  mais	  que	  em	  sulcos);	  	  
• utilizar	  sistemas	  de	  irrigação	  que	  aplicam	  água	  de	  forma	  mais	  uniforme;	  	  
• aumentar	  o	  intervalo	  entre	  irrigações;	  	  
• eliminar	  todos	  os	  pontos	  de	  vazamento	  no	  sistema	  de	  bombeamento	  de	  água	  e	  de	  

irrigação;	  	  
• no	  caso	  da	  aspersão,	  não	  aplicar	  água	  fora	  da	  área	  cultivada;	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Fonte:	  “Hortas:	  o	  produtor	  pergunta,	  a	  Embrapa	  responde”.	  Coleção	  500	  perguntas,	  500	  respostas.	  Embrapa,	  2009.	  
8	  Fonte:	  adaptado	  de	  “Hortas:	  o	  produtor	  pergunta,	  a	  Embrapa	  responde”.	  Coleção	  500	  perguntas,	  500	  respostas.	  
Embrapa,	  2009.	  



2ª	  revisão	  -‐4mar2016	  

18	  
	  

• usar	  um	  método	  para	  o	  controle	  da	  quantidade	  de	  água	  na	  irrigação;	  e	  	  
• utilizar	  água	  captada	  da	  chuva.	  

	  

10. INSTALAÇÃO	  E	  USO	  DA	  HORTA	  URBANA	  

Uma	  vez	  pronto	  o	  projeto	  da	  horta,	  se	  justifica	  que	  o	  grupo	  de	  promotores	  se	  organize,	  mesmo	  que	  
informalmente,	  em	  pelo	  menos	  3	  frentes	  de	  ação:	  da	  comunicação	  interna	  do	  grupo,	  dos	  trabalhos	  
de	  construção	  da	  horta	  e	  da	  comunicação	  externa	  do	  projeto.	  A	  partir	  do	  momento	  em	  que	  se	  
resolve	  construir	  a	  horta	  comunitária,	  cada	  grupo	  vai	  realizando	  suas	  tarefas,	  como:	  planejar	  e	  
agilizar	  os	  recursos	  necessários,	  realizar	  registros	  audio-‐visuais	  das	  atividades	  e	  sua	  divulgação	  
interna	  e	  externa,	  aquisição	  de	  materiais,	  equipamentos	  e	  utilidades	  diversas,	  limpeza	  da	  área,	  
implantação	  de	  sementeiras	  e	  viveiros,	  adubação	  e	  construção	  dos	  espaços	  para	  plantio,	  
mobilização	  da	  comunidade	  através	  de	  mídia,	  avisos	  locais,	  mutirões,	  palestras,	  cursos	  e	  visitas,	  
mobilização	  de	  parceiros	  e	  captação	  de	  recursos	  etc.	  

Por	  vezes	  será	  possível	  implantar	  logo	  no	  1º	  ano	  todo	  o	  projeto	  da	  horta,	  em	  outras	  será	  necessário	  
deixar	  parte	  da	  horta	  para	  ser	  implantada	  no	  2º	  ano.	  Ainda,	  pode	  ser	  possível	  que	  seja	  necessária	  a	  
implantação	  de	  mais	  de	  uma	  horta	  local	  para	  atender	  às	  demandas	  levantadas	  pela	  comunidade	  
mobilizada,	  para	  o	  que	  deverá	  ser	  preparada	  uma	  estratégia	  de	  longo	  prazo	  em	  função	  da	  
necessidade	  de	  maior	  mobilização	  de	  pessoas	  e	  recursos	  para	  sua	  realização.	  

Iniciada	  a	  instalação	  da	  horta,	  num	  certo	  momento	  os	  plantios	  começam,	  algumas	  vezes	  antes	  
mesmo	  de	  tudo	  estar	  pronto	  ou,	  em	  outras,	  somente	  no	  dia	  da	  ‘inauguração’	  do	  projeto.	  Se	  os	  
grupos	  de	  trabalho	  funcionarem	  bem,	  em	  pouco	  tempo	  iniciaremos	  as	  primeiras	  colheitas	  –	  
folhosas,	  rabanete,	  nabo,	  abobrinha,	  pimentas,	  temperos	  e	  muitas	  outras	  iniciam	  a	  colheita	  a	  	  
partir	  da	  10ª	  semana	  após	  o	  plantio!	  É	  necessário	  ressaltar	  que,	  normalmente,	  as	  primeiras	  
colheitas	  em	  uma	  nova	  área	  de	  cultivo	  raramente	  são	  de	  ótimo	  padrão,	  o	  que	  pode	  desagradar	  
alguns	  iniciantes	  mas	  que	  não	  deve	  desanimar	  o	  grupo,	  pois	  a	  cada	  safra	  o	  terreno	  se	  tornará	  mais	  
fértil	  e	  as	  pessoas	  serão	  mais	  experientes	  nas	  práticas	  de	  cultivo.	  É	  sempre	  importante	  ter	  em	  
mente	  que	  a	  horta	  é	  um	  espaço	  vivo	  e	  dinâmico:	  uma	  vez	  construída	  e	  iniciado	  seu	  cultivo	  seguindo	  
o	  sistema	  pelo	  qual	  nós	  optamos,	  nosso	  maior	  desejo	  é	  continuar	  plantando,	  colhendo	  e	  
melhorando	  os	  próprios	  métodos	  de	  cultivo	  de	  acordo	  com	  nossas	  necessidades	  e	  possibilidades.	  	  

Além	  do	  trabalho	  de	  cultivo	  da	  horta	  e	  do	  benefício	  das	  colheitas,	  as	  comunidades	  terão	  disponível	  
um	  centro	  de	  vivência	  ao	  ar	  livre	  para	  desenvolver	  outras	  iniciativas	  comunitárias	  no	  local,	  como	  
projetos	  culturais,	  geração	  de	  renda,	  comércio	  justo,	  alimentação	  alternativa,	  alfabetização	  de	  
jovens	  e	  adultos,	  medicina	  popular,	  distribuição	  de	  mudas	  e	  sementes,	  educação	  agrícola	  e	  
ambiental,	  organização	  comunitária,	  multiplicação	  de	  hortas	  comunitárias	  e	  domésticas,	  discussão	  
de	  políticas	  públicas	  e	  um	  número	  indefinido	  de	  outras	  atividades	  de	  fortalecimento	  e	  
desenvolvimento	  social.	  
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11. CONSIDERAÇÕES	  FINAIS	  

As	  hortas	  comunitárias,	  de	  fácil	  inserção	  no	  meio	  urbano,	  são	  referência	  cultural	  que	  contribui	  para	  
a	  disseminação	  de	  uma	  cultura	  alimentar	  sadia	  e	  integrada	  à	  qualidade	  de	  vida	  urbana.	  

As	  hortas	  comunitárias	  e	  educativas	  oferecem	  grande	  potencial	  para	  promover	  o	  desenvolvimento	  
social	  local,	  razão	  pela	  qual	  continuam	  sendo	  insistentemente	  replicadas	  há	  décadas	  no	  mundo	  e	  
têm	  alcançado	  reconhecimento	  político	  e	  social	  crescentes	  no	  Brasil.	  Essas	  iniciativas	  promovem	  a	  
agricultura	  urbana,	  tema	  contemporâneo	  relevante	  no	  atual	  debate	  sobre	  a	  segurança	  alimentar,	  a	  
sustentabilidade	  das	  cidades	  e	  as	  políticas	  de	  desenvolvimento	  social.	  

As	  experiências	  de	  inúmeras	  hortas	  comunitárias	  e	  educativas	  em	  todas	  as	  regiões	  do	  país,	  as	  quais	  
representam	  uma	  grande	  diversidade	  de	  iniciativas	  e	  projetos	  sociais,	  nos	  mostram	  que	  é	  preciso	  
priorizar	  ações	  de	  impacto	  local,	  participativas	  e	  independentes,	  e	  que	  sejam	  construídas	  com	  
auxílio	  de	  algum	  método	  de	  planejamento	  coletivo.	  A	  preparação	  da	  ação	  deve	  partir	  de	  uma	  
abordagem	  comunitária	  participativa,	  do	  respeito	  à	  diversidade	  da	  cultura	  agrícola	  popular,	  da	  
prioridade	  ao	  atendimento	  das	  necessidades	  e	  expectativas	  dos	  interessados	  e	  beneficiários,	  e	  do	  
respeito	  aos	  modos	  de	  organização	  social	  e	  de	  trabalho	  dos	  participantes.	  	  

A	  expectativa	  básica	  de	  trabalho	  de	  um	  coletivo	  que	  implanta	  uma	  horta	  urbana	  é	  continuar	  
sempre	  plantando,	  colhendo	  e	  melhorando	  o	  próprio	  método	  de	  cultivo	  de	  acordo	  com	  suas	  
necessidades	  e	  possibilidades,	  beneficiar	  o	  público	  com	  alimentos	  de	  boa	  qualidade,	  vivenciar	  o	  
aprendizado	  da	  produção	  agrícola	  e	  aproveitar-‐se	  desse	  espaço	  comunitário	  para	  a	  realização	  de	  
outras	  diversas	  atividades	  educativas,	  culturais	  e	  econômicas	  de	  interesse	  para	  a	  melhoria	  da	  
qualidade	  de	  vida	  da	  população.	  

A	  nosso	  ver,	  construir,	  manter,	  aprender	  e	  usufruir	  de	  pequenos	  espaços	  agrícolas	  comunitários	  nas	  
cidades	  é	  importante,	  é	  fácil,	  é	  gratificante,	  é	  para	  sempre.	  

	  


