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RESUMO 
 
 
As hortas urbanas fazem parte da paisagem da cidade de Teresina, desde a década de 80, 
quando incorporadas para mudanças de estrutura social, ambiental e qualidade de vida. Ao 
mesmo tempo procura congregar uma dimensão de desenvolvimento com justiça social e 
sustentabilidade. Ao longo desse trabalho, foram pesquisadas duas áreas distintas da cidade de 
Teresina, Santa Maria da Codipi, localizada na zona norte de Teresina e Dirceu Arcoverde, na 
zona sudeste, cujo objetivo foi comprovar a viabilidade econômica das hortas urbanas para os 
horticultores no acréscimo da renda além de proporcionar espaços de integração com o verde 
da cidade com uma paisagem de modo eminente rural. Nas duas áreas, os problemas 
decorrentes vão desde os pequenos furtos, que contrariam o objetivo do programa, o baixo 
nível de escolarização, aliado a falta de assistência técnica, que reflete a não ousadia de 
investimentos em novas culturas agrícolas por parte dos horticultores. Além disso, o uso de 
agrotóxicos desfavorece na vantagem competitiva em relação às culturas tradicionais.   As 
hortas urbanas nas duas áreas, apesar de estarem harmoniosas com os espaços onde se 
encontram localizadas, não refletem para os que nela trabalham uma segurança na renda. No 
entanto sem elas, há um vazio não somente no aspecto físico, mas de isolamento dos bairros 
em relação à evolução das cidades. 
 
 
Palavras-Chave: Hortas Urbanas, desenvolvimento, Dirceu Arcoverde, Santa Maria da 
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A prática da agricultura urbana, que compreende o exercício de diversas atividades 

relacionadas à produção de alimentos e conservação dos recursos naturais, dentro dos centros 

urbanos ou em suas respectivas periferias, surge como estratégia efetiva de fornecimento de 

alimentos, de geração de empregos, além de contribuir para a segurança alimentar e melhoria 

da nutrição dos habitantes das cidades. 

Essa modalidade de atividade agrícola promove mudanças benéficas na estrutura 

social, econômica e ambiental do local onde ela se instala, entretanto sua concretização 

depende fundamentalmente de decisões políticas e da participação dos governantes. Apoio 

oficial ao estabelecimento da agricultura urbana, por parte de organizações governamentais ou 

não governamentais e por parte de agências internacionais, tem surgido em várias partes do 

mundo. Estas últimas têm disponibilizado montantes consideráveis de recursos financeiros 

para projetos nessa linha de pesquisa. 

No caso do objetivo deste trabalho, que trata da agricultura urbana na cidade de 

Teresina, essas dimensões tratadas acima se tornam mais claras para as análises e 

compreensões, pois o processo de produção do espaço se encontra diferenciado daquele 

comumente encontrado no meio rural, que, muitas vezes, são arcaicos, atrasados enquanto a 

agricultura urbana se encontra no espaço da modernidade. 

Deve-se ainda observar que o agricultor urbano também é um agente social, que, ao 

longo do tempo, vive a cidade a partir de uma prática econômica, que é o cultivo de plantas 

que possuem um valor comercial, cujo exercício é resultante de um trabalho agrícola e todas 

as relações estabelecidas a partir dessa atividade econômica. 

Nesse sentido, é preciso que o espaço geográfico seja analisado em uma dinâmica 

considerada complexa, onde, na visão de Castilho (2003), o espaço seja revelado tanto “em 

nível abstrato”, quanto em “nível concreto”, visto que, para a compreensão da totalidade, é 

preciso que também se conheça o particular. Para as hortas urbanas, há um espaço sendo 

utilizado diferente dos modelos propostos pelos agentes urbanos. 

Conforme Santos (1988), os territórios são organizados em subespaços articulados, 

compondo, assim, o espaço global.  A agricultura urbana, com suas particularidades, permite 

a realização de fluxos que mostram, também, intensas relações entre o espaço rural e a cidade, 

uma vez que a cidade não deixa de ser um lugar que, embora pareça o mesmo, assume 

funções diferentes a cada vez que as situações mudam. 

O que seria esse lugar? Ainda na visão do autor, o lugar é um conjunto de objetos 

que têm autonomia de existência pelas coisas que o formam: ruas, edifícios, canalizações, 

indústrias, empresas, restaurantes, eletrificação, calçamentos, mas que não têm autonomia de 



 

 

 

significação, pois todos os dias novas funções substituem as antigas, novas funções se 

impõem e se exercem. 

Nesse sentido, a cidade, refletindo a sociedade, como diz George (1993), torna-se o 

lugar onde o homem se utiliza das inúmeras disponibilidades espaciais nela existentes para se 

desenvolver economicamente. Nesse processo, a agricultura urbana também tem 

desempenhado papel fundamental, acontecendo no espaço urbano e trazendo consigo não 

apenas a prática do cultivo isolado como também um conjunto de fatores sociais, econômicos 

e ambientais.  

            Essa atividade, que consideraríamos como inovadora dentro dos limites do espaço 

urbano, assume características do modo de vida urbano, constituindo aí novos lugares, 

assumindo diversas interpretações quanto ao seu conceito. 

Para se entender a organização do espaço urbano, no caso da cidade de Teresina, é 

necessário analisar alguns aspectos: o espaço construído, o uso e função que foram destinados 

a ele, a institucionalidade administrativa em função da dimensão territorial no qual o 

município está envolvido, a partir da atuação dos agentes promotores urbanos, no qual se 

destaca a ação do Estado, principal articulador do processo de apropriação e produção do 

espaço urbano. 

É necessário, entretanto, afirmar que o processo de produção do espaço se agrega a 

outros mecanismos de ocupação, ou seja, a produção e a reprodução ampliada do capital que, 

ao longo dos anos, ocorre de forma desigual. 

Desse modo, o que irá prevalecer são as contradições que são geradas, que se 

territorializam também de forma desigual, fragmentadas e que resultam das diferentes formas 

de produção e apropriação diferenciada da cidade, da renda, do lucro, da divisão social e os 

seus conflitos. 

Esses conflitos ocorrem, em muitos casos, devido aos diferentes usos e apropriação 

do solo urbano, que evidenciam as desigualdades sociais existentes. No objeto de estudo, a 

agricultura urbana na cidade de Teresina, caracteriza uma parte da materialidade dos conflitos 

de classe, pois os excluídos do mercado de trabalho, ou os que estão de certa forma, 

explorados pelo mesmo mercado pela força de trabalho, buscam outros meios de 

complementação de renda, no caso na prática da agricultura urbana. 

A atividade da agricultura urbana, praticada no espaço intraurbano e periurbano da 

cidade de Teresina, apesar de censos elaborados, o primeiro em 1999 pela Prefeitura 

Municipal de Teresina (P.M.T.), escapa ao controle desses dados, pois novas áreas podem ser 

consideradas como espaços da agricultura urbana na Capital. Essa interpretação se dá por 



 

 

 

haver áreas onde ocorre produção de alimentos sazonais, dentro das áreas urbanas: os quintais 

e os terrenos sem ocupação definida são alguns desses exemplos.  

De acordo com Hissa (2008), o estudo da prática e do movimento contemporâneo da 

agricultura urbana é desafiante, pois o processo é nascido da contradição da produção e 

reprodução da cidade capitalista. No caso de Teresina, o movimento foi criado em áreas 

excludentes. Na visão do autor, pode significar também que a agricultura urbana está ligada a 

outras conexões, desde lutas socioambientais, das diferenças de gênero, segurança alimentar, 

trabalho e renda. 

Observar o processo, a trajetória e o desenvolvimento da agricultura urbana, exige 

perceber suas conexões e ligações com tais movimentos no tempo e no espaço urbano. 

Para atenuar esses conflitos, vários programas e políticas públicas foram sendo 

introduzidos, sem, no entanto, diminuir a pobreza e a fome. Entretanto ainda não surtiram o 

efeito desejável, pois o Estado do Piaui possui uma herança histórica de exploração de terras. 

Para tentar corrigir e diminuir essas desigualdades sociais e pobreza extrema do Estado e 

barrar fluxos migratórios em áreas de ocupações irregulares houve o incentivo da criação de 

hortas urbanas.  

As Hortas Comunitárias de Teresina surgiram em meados dos anos 80, como forma 

de reduzir a marginalidade de crianças e adolescentes. Entretanto, com o desenvolvimento da 

atividade, constatou-se a adesão de demais membros das famílias, haja vista o crescimento do 

desemprego na Capital piauiense. Sendo assim, o Programa mudou de foco, passando a 

envolver as famílias carentes da periferia da cidade. Nesse contexto, o bairro Dirceu 

Arcoverde, localizado na zona sudeste da cidade, por envolver um complexo populacional 

maior além de vários bairros próximos, foi pioneiro para iniciar o cultivo de hortaliças. 

As hortas foram implantadas sob os fios de alta tensão da Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco (CHESF), que cortam todo o bairro cujo objetivo, também, era de impedir a 

propagação de barracos neste espaço, já que a área é de alto risco para moradia, que de acordo 

com a CHESF, poderiam ocorrer, pela fragilidade dos casebres, incêndios, provocados pelos 

moradores, o que prejudicaria o abastecimento de energia na Capital do Piauí, além de 

provocar tragédias maiores, em que os cabos de alta tensão ficariam superaquecidos 

provocando uma descarga elétrica, tornando-se um perigo para quem trafega ou trabalha 

debaixo das linhas. 

Em termos de benefícios sociais, a agricultura urbana, destacada por diversos 

autores, nos dá respostas para a segurança alimentar, visto que os países mais 

subdesenvolvidos e com problemas graves de alimentação, iniciam embora timidamente a 



 

 

 

ocupar esses espaços para redução da fome no mundo, acessibilidade a alimentos frescos e 

saudáveis. 

A agricultura urbana provoca uma integração social na cidade das populações que 

migram dos meios rurais, visto que o movimento migratório é frequente, sobretudo, de locais 

em que os estilos de vida tradicionais da vida rural se encontram em rápida transformação, 

gerando ansiedades dentro do meio urbano, pois, com as alterações da posse da terra, a 

mecanização da agricultura termina por expulsar o homem do campo para as cidades, pois à 

medida que esta cresce, o impacto nas comunidades próximas termina ocorrendo, pois novas 

oportunidades de



 

 

 

emprego urbano, a expansão do transporte e os meios de comunicação formam um tripé de 

atrações para populações rurais. 

Pelo lado econômico, as hortas urbanas se enquadram dentro de construção do 

desenvolvimento sustentável, pois proporcionam uma maior justiça social ao permitir que 

pessoas de diferentes posições de classe e de renda possam estar dentro de um mesmo 

ambiente, produzindo alimentos e garantindo uma melhoria na renda. 

As hortas urbanas da cidade de Teresina, apesar de haver um caráter voltado para a 

redução da exclusão social, geração de renda, deixa uma lacuna bem significativa para os 

horticultores.  

O esforço em tentar diminuir essas desigualdades esbarra nas estruturas arcaicas dos 

administradores que ainda têm, como receita administrativa, políticas assistencialistas e 

compensatórias que não atendem aos interesses da população. Isso é um reflexo histórico da 

construção da territorialidade do Estado do Piauí, que nos deixou, como herança da nossa 

colonização, uma estrutura de posse de terras ainda baseada no latifúndio e nas injustas 

relações de trabalho no campo.   

Apesar de a renda ser um forte apoio da PMT para continuar essa política pública, o 

que se observa é que ela tem uma representatividade muito pequena dentro do parâmetro 

familiar, o que leva para uma complementação de renda. As formas de comercialização e, ao 

mesmo tempo, o armazenamento e a conservação, pois se trabalha com alimentos perecíveis, 

ainda é bastante precário, o que inviabiliza uma melhor participação nos rendimentos ou até 

mesmo sobreviver somente da produção de hortaliças. 

A falta de assistência técnica declarada em grande escala pelos horticultores é um 

forte indício de que os problemas gerados acima possam servir como alerta para futuros 

programas e projetos de gestores públicos, apesar da PMT garantir que os horticultores 

recebem treinamento.  

O baixo nível de escolarização, aliado a falta de assistência técnica, reflete a não 

ousadia de investimentos em novas culturas agrícolas por parte dos horticultores, apesar de 

alguns lotes já terem produção em baixa escala de flores tropicais, no Bairro Dirceu 

Arcoverde, e de milho, banana e mandioca, no Bairro Santa Maria da Codipi. O 

desconhecimento e falta de apoio provocam um receio entre os horticultores na perda de 

produção. 

Outro fator que merece atenção é a avaliação dada aos órgãos que prestam 

assistência técnica, em que os horticultores demonstraram um descontentamento. O principal 

órgão de assistência do município, a Secretaria de Desenvolvimento Rural-SDR, segundo 



 

 

 

eles, não está merecendo crédito, o que reflete o abandono de algumas hortas em diferentes 

áreas onde o projeto fora implantado, o que é preocupante, pois o local pode ser incorporado a 

novas funções. A utilização de agrotóxicos, apesar de haver uma proibição, é uma prática, o 

que leva o consumidor a certo grau de desconfiança na hora do consumo. O que poderia ser 

um diferencial na comercialização coloca em risco tanto a saúde do horticultor quanto ao do 

consumidor, que busca nas hortas um produto livre de contaminação que não possa 

comprometer a saúde e ao meio ambiente. Nessa questão ecológica na hora da aplicação dos 

defensivos químicos, sem a devida orientação, o baixo nível escolar, os lotes podem sofrer 

contaminação excessiva, pois o solo se apresenta raso, contribuindo para incorporação rápida 

dos insumos químicos, 

Há ainda a contaminação dos lotes vizinhos e dos reservatórios d’água, pois o 

horticultor, inadvertidamente, por falta de conhecimento, não analisa a direção do vento, a 

quantidade de veneno que pode aplicar o que acarretará problemas de saúde, pois ele não 

utiliza equipamentos adequados de proteção. 

As hortas da cidade de Teresina têm uma forte contribuição nas mudanças da 

paisagem urbana, traduzem uma ideia harmônica do espaço onde estão localizadas, 

demonstraram estar integrantes às comunidades e, sem elas, há um vazio não somente no 

aspecto físico, mas de isolamento dos bairros em relação à evolução das cidades. 

A agricultura urbana é, portanto, uma das formas de uso e prática do espaço urbano. 

Desse modo, ela não pode ser desconsiderada e desprezada pelos agentes públicos, pois ela, 

conforme considerado anteriormente, já se encontra articulada às engrenagens, cujas 

funcionalidades se fazem essenciais no processo constante de reprodução do espaço urbano 

em todo o mundo. 

Essas práticas devem ajustar-se num planejamento urbano sustentável que promova 

soluções criativas e inovadoras para a cidade, especificamente, a integração e promoção da 

agricultura urbana, sobretudo, aproveitando as múltiplas potencialidades dos espaços, 

enquanto espaços verdes, de lazer, de economia e de segurança alimentar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referências Bibliográficas 

CASTILHO, C.J.M. de. Uma Geografia Urbana, sob os parâmetros teórico e 
metodológico do pensamento Miltoniano: primeiros apontamentos para uma reflexão. 
Revista de Geografia, Recife. v. 20, n. 1, p. 26-38. 2003. 
 
GEORGE, P. O Homem na Terra: a geografia em ação. Trad.: João Gama. Lisboa: Edições 
70.1993 
 
HISSA, Cássio Eduardo Viana (org.). Saberes Ambientais: Desafios para o conhecimento 
disciplinar. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 311p. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. Censo de Vilas e Favelas. Teresina, 1993 
______. Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo. Censo de Vilas e Favelas. 
Teresina, 1999. 
 
SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo; Hucitec, 1988. 
 
 

 

 

 

 

 

                 



 

 

  

As sesmarias tinham o objetivo de colonizar, explorar e garantir o domínio das terras 

no Brasil, originando, dessa forma, os latifúndios, que correspondiam a imensas áreas de 

terras que partiam desde o litoral do nordeste até chegar ao sertão do Piauí, e que se 

prestavam a uma economia monocultora do açúcar na faixa do litoral até chegar a atividade 

pecuária no Estado do Piauí. 

A análise do atraso da agricultura piauiense está vinculada ao exame do subsetor 

básico da economia estadual e à criação extensiva de bovinos, já que foi essa atividade que 

determinou consideravelmente a distribuição demográfica, a disponibilidade de mão-de-obra e 

a própria estrutura fundiária. 

Da criação extensiva derivaram três fatores impeditivos do desenvolvimento das 

atividades agrícolas: a concentração da propriedade da terra, a destinação da terra para os 

pastos e a ausência de um mercado interno estimulador. 

Na segunda metade do século XIX, a economia piauiense sofre mudanças radicais no 

seu aspecto agrário. A pecuária entra em estágio de declínio. O que era símbolo de 

prosperidade passa a ser um problema, em razão das mudanças de comportamento do processo 

agropecuário brasileiro, que busca novas áreas, principalmente na região de Minas Gerais. 

Resta então uma saída: o extrativismo. A fórmula estava nos produtos tipicamente da região, 

como borracha de maniçoba, a cera de carnaúba, o babaçu, o tucum e a oiticica. Ainda como 

fonte de riqueza, em função de uma demanda internacional, apresenta-se o algodão. 

Esse processo de desenvolvimento, infelizmente, dura pouco, o que não provoca um 

período de sustentabilidade em todo o Estado, visto que esses produtos participavam de ciclos 

econômicos de curta duração, que não estimulavam uma agregação maior de valor econômico. 

Isso ocorria por força das áreas de latifúndio, que cada vez mais buscava ampliar suas áreas 

para a criação do gado bovino como também para o abastecimento dos núcleos urbanos, que já 

se manifestava em grandes proporções, para a produção alimentícia, embora de subsistência. 

Com a decadência dos produtos agropecuários e extrativistas, o Estado do Piauí, vai 

procurando encontrar soluções para os seus problemas econômicos, o que não é fácil, visto que 

as transformações que ocorreram estarão balizadas numa forte concentração fundiária. Toda 

essa estrutura foi herdada por força de um processo de ocupação e produção do espaço 

piauiense, a partir do século XVI. 

Hoje na literatura da ciência geográfica, há um amplo debate sobre a relação entre 

campo e cidade. É apropriado mencionar que a relação entre esses espaços no sistema pré-

capitalismo não é a mesma com a vigência do moderno sistema econômico capitalista. 



 

 

  

A passagem do capitalismo comercial para o capitalismo fabril ocasionou 

transformações consideráveis na relação campo-cidade. Camponeses recém-libertos do modo 

de produção feudal que dominava o século XVIII estavam saturados com o modo de vida no 

campo. 

Esse, no período da Revolução Industrial, estabeleceu uma relação com a cidade por 

meio do êxodo rural, fornecendo mão-de-obra para as indústrias. 

a nova relação campo-cidade influenciou decisivamente na afirmação do sistema 

capitalista como modo de produção dominante, assim como no consumo dos cidadãos. 

Anteriormente, boa parte da população que vivia no campo plantava para a 

subsistência. Com a nova dinâmica impregnada pelo capital, o homem precisa pagar para 

consumir produtos de subsistência que antes obtinha da terra. 

A dinâmica de acumulação capitalista resultou em um desenvolvimento desigual na 

agricultura, seja de explorações dentro de uma mesma região, seja para regiões distintas. 

Assim sendo, fatores históricos como a ocupação do espaço, consolidação da estrutura 

fundiária e efeitos das políticas agrícolas fizeram com que  



 

 

  

as regiões enfraquecidas diante da mecanização intensiva da agricultura, acabassem por 

sofrer uma defasagem histórica. 

Com a modernização do campo e, ao mesmo tempo, o processo de urbanização 

em que as cidades principiavam as relações entre o meio rural e as cidades terminam 

gerando um conflito. As cidades foram apontadas por serem o local das decisões 

político-econômicas, enquanto o campo era caracterizado como o espaço da produção 

de matérias-primas, cuja função era de abastecer a cidade. 

Mesmo com as mudanças no sistema econômico, o que mais representou como 

foco de transformação dessa dinâmica envolveu de certa forma a primeira divisão social 

do trabalho e de gênero entre homens e mulheres. Essas transformações que 

aconteceram com a população humana inicialmente ocorreram no ambiente natural por 

meio da revolução agrícola. 

A avaliação do estado de desenvolvimento de uma nação era feita com base em 

indicadores meramente econômicos, não sendo considerados indicadores tão importantes 

como a qualidade ambiental e o equilíbrio social. 

Nas últimas décadas do século XX, a conscientização ambiental da população, 

apesar da fragilidade econômica dos países periféricos, cresce e aliada com outras 

inquietações sobre a segurança de alimentos, o que tem levado as pessoas a 

questionarem as práticas da agricultura moderna baseada no modelo da Revolução 

Verde, pois, segundo Teixeira (2006), os consumidores tornaram-se preocupados com a 

qualidade dos produtos que consomem e como são produzidos, buscando uma 

alimentação mais saudável. 

Por força desses custos, surgem então algumas propostas, para diferenciar esse 

aspecto de desenvolvimento sem agredir o meio ambiente. Isso ocorre principalmente 

nos anos 60, quando a população, principalmente de países centrais, manifesta-se à 

procura de uma melhoria de qualidade de vida no planeta. 

Nesse contexto, surgem várias discussões sobre o que é desenvolvimento 

sustentável, considerado, em nível mundial, como o caminho a ser trilhado para 

alcançar níveis adequados de qualidade de vida no presente e no futuro. De forma 

ampla, o desenvolvimento sustentável expressa a preocupação de garantir as 

necessidades atuais da vida sem o comprometimento das gerações futuras. A agricultura 

urbana passa a ser uma bandeira a ser levantada, pois, além de melhorar os aspectos 

paisagísticos de uma cidade, passa a ser vista como uma garantia de fonte de renda para 

as regiões mais pobres. 



 

 

  

Em Teresina, os locais onde a Agricultura Urbana estão concentradas são as 

áreas públicas e de forma coletiva e se localizam no entorno do município, onde a 

Prefeitura possui várias parcerias com outros órgãos públicos, tanto em nível Federal 

quanto Estadual. 

Para fins deste trabalho de pesquisa foi adotado o conceito sugerido pela FAO, 

onde a agricultura urbana é definida como sendo a produção alimentar (vegetal ou 

animal) que ocorre dentro dos limites da zona urbana, e esta poderá ser realizada em 

quintais, em cima de tetos, em hortas ou pomares, em terrenos e espaços não utilizados 

ou públicos. Inclui também as operações comerciais que produzem alimentos em estufas 

e em espaços abertos, mas acontece mais frequentemente como atividade de pequena 

escala e espalhada ao redor da cidade.  

Nesse sentido, a FAO também destaca que agricultura urbana pode se 

constituir em uma importante contribuição para a questão alimentar e até para o 

aumento da renda da população em muitas cidades do mundo em desenvolvimento. No 

entanto, é importante salientar, que ela fornece não somente benefícios econômicos, 

mas também de recreação, lazer e ecológicos aos moradores das cidades. E ainda 

existem benefícios menos visíveis, como a diminuição das distâncias entre produtor e 

consumidor, benefícios ao ecossistema, ao sistema hidrológico, diversidade biológica e 

qualidade do ar nos sistemas urbanos. 

A falta de oportunidades nos meios rural e urbano faz com que a população 

busque alternativas para sobreviver.  Essa busca provoca, muitas vezes, uma inversão 

nos papéis das atividades rurais e urbanas: nas áreas rurais, as tendências são para os 

empregos “não–agrícolas” e nas áreas urbanas e periurbanas, a alternativa passa a ser o 

cultivo agrícola, que poderá melhorar a alimentação das famílias e, em certos casos, 

complementar suas rendas domiciliares (PEREIRA, 2000). 

 

 

 

 


