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Resumo  
 

 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre o potencial transformador da agroecologia 

para a superação das dicotomias entre rural e urbano no contexto metropolitano da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O rural, tendo em vista o imaginário 

do lugar harmonioso e da produção de alimentos, tem apresentado diversas 

transformações. Na cidade, por outro lado, existem diversas experiências e práticas 

agrícolas que tem contribuído para a transformação das realidades locais. Portanto, 

este trabalho busca evidenciar que é necessário avançar no trato dessas questões 

para além de uma forma dicotômica, apontando caminhos para a construção de ações 

coletivas, institucionais, de gestão e planejamento territorial que contribuem para a 

superação dos diversos desafios enfrentados na atualidade.   

 

Palavras-chave: Agroecologia. Dicotomia rural-urbano. Planejamento territorial. 

Agricultura Urbana. Agricultura Familiar.   



 
 

Resumen 
 

 

 

Este trabajo presenta una reflexión sobre el potencial transformador de la 

agroecología para la superación de las dicotomías entre rural y urbano en el contexto 

metropolitano de la Región Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). El rural, teniendo 

en vista el imaginario del lugar armonioso y de la producción de alimentos, ha 

presentado diversas transformaciones. En la ciudad, por otro lado, existen diversas 

experiencias y prácticas agrícolas que han contribuido a la transformación de las 

realidades locales. Por lo tanto, este trabajo busca evidenciar que es necesario 

avanzar en el trato de esas cuestiones más allá de una forma dicotómica, apuntando 

caminos para la construcción de acciones colectivas, institucionales, de gestión y 

planificación territorial que contribuyen a la superación de los diversos desafíos 

enfrentados en la actualidad. 

 

Palabras clave: Agroecología. Dicotomía rural-urbana. Planificación territorial. 

Agricultura Urbana. Agricultura familiar. 
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Introdução  

 

 

Em diversos espaços em que tenho me inserido, sejam eles de debates em 

torno do planejamento territorial ou em discussões das articulações sociais, venho 

percebendo várias visões em torno das relações entre campo e cidade, tratando-as 

frequentemente de forma antagônica. Por um lado, existem visões em torno do campo 

que o vincula a um lugar distante, intocado, onde existe o contato com a natureza e a 

produção de alimentos. Por outro lado, tem-se o imaginário que a cidade é a “selva 

de pedra”, o lugar do caos, das injustiças sociais, da correria, da falta de tempo, dentro 

outros atributos que tendem a desvalorizá-la. Além disso, comumente se vincula ao 

campo a imagem do atrasado, enquanto a cidade à modernidade. Partindo, portanto, 

do questionamento dessas visões, este trabalho busca compreender as relações 

complexas entre rural e urbano na atualidade, para além das dicotomias 

constantemente reafirmadas, uma vez que os territórios e as dinâmicas sociais já 

apontam caminhos para a sua superação.  

A partir da minha inserção no Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do 

Instituto de Geociências da UFMG e em alguns processos de planejamento territorial 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, me deparei com diversas situações 

territoriais que colocam em questão o trato dicotômico das realidades. O rural, 

contrariando a visão do atrasado e do arcaico associado ao campo, tem apresentado 

diversas transformações, como a presença da indústria, da mineração e da agricultura 

moderna. Na cidade, por outro lado, existem diversas experiências e práticas 

agrícolas que tem contribuído para a transformação das realidades locais, baseada 

no trabalho coletivo e na justiça social. Portanto, no rural existem dinâmicas que 

podem ser vinculadas à lógica urbana e no urbano, por sua vez, existem dinâmicas 

próprias do rural, emergindo a necessidade de avançar nas formas de lidar com essas 

questões.  

Por conseguinte, é necessário investigar quais foram os processos que 

aconteceram na cidade e no campo ao longo do tempo que resultaram a complexa 

relação entre rural e urbano na atualidade. Para além de compreender essa relação, 

o trabalho busca outras formas de superação das dicotomias, que podem contribuir 

para o enfrentamento dos conflitos gerados pelo contato entre essas duas lógicas 

(tendo em vista os modos de vida e os conflitos territoriais).  

Cabe mencionar que a noção de território utilizada neste trabalho se apoia no 

conceito proposto por Marcelo Lopes de Souza (2013), ou seja, inclui as dimensões 
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de espaço e poder. De forma geral, esse autor se refere ao território não apenas como 

sendo uma base material (com características geoecológicas e com recursos naturais 

próprios), mas também incorpora as disputas de interesses que permeiam a 

sociedade. Logo, o território é fruto dessas disputas, incorporando as dimensões 

afetivas e de identidade, mas também as ações do Estado e os interesses do capital, 

que configuram papéis importantes em relação à construção e reconstrução dos 

espaços. Assim, “o território é essencialmente um instrumento de exercício de poder” 

(SOUZA, 2013, p. 89). 

 A investigação, portanto, inclui o papel dos atores envolvidos na construção do 

espaço contemporâneo brasileiro, a fim de discutir em que medida as ações em torno 

do campo e da cidade constituem parte das disputas de poder que engendram 

conflitos e contradições sociais. Mais especificamente, serão analisadas essas 

disputas em um contexto metropolitano, tendo em vista que seus territórios possuem 

grande diversidade interna, como níveis de urbanização diferentes, e possuem 

intensas dinâmicas causadas pela escolha de um tipo de desenvolvimento por parte 

do Estado.    

 Além disso, serão apresentadas diversas ações em curso, como as diferentes 

articulações sociais, apropriações do espaço e processos de planejamento territorial, 

que tem contribuído para a superação dos conflitos, principalmente os relacionados 

ao fortalecimento e promoção da agroecologia. Esta, de forma geral, tem promovido 

transformações sociais e espaciais que apontam caminhos para outras formas de 

relação em sociedade, de organização do trabalho, de relação com o território, dentre 

outras. Portanto, a agroecologia tem um potencial transformador que aponta para a 

superação das dicotomias, mas também dos conflitos gerados a partir do processo de 

intensa urbanização e de modernização da agricultura.    

 As reflexões e discussões deste trabalho serão apresentadas em três capítulos, 

sendo eles: O Urbano se sobressai, o Rural se transforma e Rural e Urbano na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. No primeiro capítulo será apresentado, a partir do 

eixo espaço-temporal da evolução das cidades e da sociedade européia, o conceito 

de “urbanização completa da sociedade” proposto por Lefebvre (1999). De forma 

complementar, serão apresentadas algumas análises de Singer (1996), que 

contribuem para entendermos quais foram as lógicas que operavam a sociedade que 

resultaram na separação campo e cidade, assim como das complexidades que essas 

distinções passaram a ter. Para além de uma análise do contexto europeu, que auxilia 

na compreensão das dinâmicas brasileiras, será apresentado como se deram as 
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transformações do rural e do urbano no Brasil, apoiado principalmente nos estudos 

de Milton Santos e María Laura da Silveira (2001) e de Monte-Mór (1994; 2004). Para 

concluir, serão apresentadas algumas definições de rural e urbano utilizadas no Brasil, 

que nos auxiliam a entender as limitações dessas definições no âmbito institucional.   

 Já o segundo capítulo, tratará das mudanças das lógicas que operavam o 

campo, que influenciaram nas transformações da cidade através da modernização 

conservadora da agricultura - para apoiar as discussões, utilizo principalmente os 

estudos de Martine (1991) e Petersen (2004). Em contrapartida, será apresentado 

também a movimentação social que se opôs à essa modernização e os conflitos 

gerados a partir do seu incentivo, que inspirou a constituição do movimento 

agroecológico no Brasil - que tem incorporado experiências nos diferentes contextos 

territoriais. Para concluir, algumas formas de se fazer agricultura no Brasil 

contemporâneo serão apresentadas, mostrando que as relações das questões rural, 

agrária e agrícola na atualidade são muito complexas, tendo em vista as 

diferenciações e aproximações territoriais.   

Por fim, no terceiro capítulo, será mostrado como se deu a relação campo e 

cidade ao longo do processo de metropolização de Belo Horizonte, tendo como base 

o trabalho de João Tonucci Filho (2012) – que sistematiza esse processo a partir de 

análises de diversos autores, e os produtos do Projeto de Macrozoneamento 

Metropolitano (2014). Pretende-se assim, apresentar as relações complexas entre 

rural e urbano na atualidade, assim como os conflitos gerados a partir da escolha de 

um tipo de desenvolvimento para a RMBH (influenciada pelo contexto nacional) que 

evidenciam a necessidade de superação das dicotomias. Além disso, serão 

apresentadas diferentes situações territoriais – com níveis de urbanização, usos e 

ocupações do solo diversos, e os descompassos dos instrumentos utilizados para a 

definição do que é território rural e urbano, assim como as ausências enfrentadas 

pelas zonas rurais.  

Mesmo com os diversos conflitos e pressões por parte das disputas entre os 

usos do território metropolitano, a agricultura é uma prática relevante na RMBH. Neste 

trabalho poderão ser vistas algumas experiências agrícolas que, a partir do 

envolvimento com os princípios da agroecologia, apontam caminhos para a 

transformação das realidades locais, assim como para a construção de sistemas 

agroalimentares saudáveis e sustentáveis - sejam experiências localizadas nas zonas 

rurais ou urbanas. Assim, será discutido como a agroecologia na RMBH tem 

contribuído para a transformação da lógica urbano-industrial-capitalista, atuante tanto 
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no meio rural quanto no meio urbano. Para além do rural e urbano na RMBH, algumas 

ações em curso – de planejamento territorial e de articulações sociais, apontam 

caminhos para a superação das dicotomias, assim como para o enfrentamento dos 

diversos conflitos vivenciados na metrópole.   
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Capítulo 1 - O Urbano se sobressai  

 

 

1.1. Da cidade ao urbano, ou quando o espaço da produção se mistura com o 
espaço do poder 
 

Em seu livro “A Revolução Urbana”, Lefebvre (1999) propõe uma hipótese: a 

urbanização completa da sociedade. Para ilustrar os fundamentos desta hipótese, o 

autor apresenta um eixo com a evolução das cidades e da sociedade europeia ao 

longo do tempo1 e propõe uma linha espaço-temporal, cujo ponto de partida é o 

momento no qual ainda não existe nenhum indício de urbanização - o espaço e o 

tempo da natureza em seu estado puro. O ponto de chegada (ou término), por sua 

vez, representa o momento no qual a cidade e a sociedade vão atingir a urbanização 

completa. Ao longo desse eixo existem pontos marcantes (nomeados como inflexões), 

dos quais Lefebvre registra acontecimentos que alteram, de alguma forma, essa 

evolução.  

 

Figura 1: Eixo das cidades e da sociedade europeia  

 
 

Fonte: LEFEBVRE, 1999 

 

 

No ponto zero desse eixo, temos os primeiros agrupamentos humanos que se 

firmaram em um determinado território e que Lefebvre aponta como sendo a origem 

                                                
1 Em suas palavras, essa evolução é ao mesmo tempo espacial e temporal.  
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das cidades: as aldeias2. Segundo o autor, a aldeia e a civilização camponesa 

iniciaram o processo de consolidação de uma realidade baseada na separação campo 

e cidade, no qual o primeiro desempenha um papel de abastecimento e produção para 

viabilizar a segunda. Esta, por sua vez, garante a necessária proteção ao campo. Em 

suma, o surgimento da agricultura (antes uma coleta itinerante) viabiliza a 

consolidação de uma vida social organizada, a qual o autor define como "cidade 

política"3 (LEFEBVRE, 1999). 

A "cidade política"  se encontra no eixo espaço-temporal mais próximo da 

origem e desempenha, nesse momento, um papel de ordenação - poder4, aglutinando 

em seu núcleo os grupos sociais responsáveis por esses papéis. Além disso, 

concentra aqueles que se encarregam de funções e especialidades necessárias à vida 

cotidiana e ao exercício da guerra. Assim, a "cidade política" centraliza atividades e 

funções que exercem influência direta sobre os povoamentos do seu entorno (campo), 

e a agricultura, por sua vez, adquire papel fundamental nessa ordenação.  

O papel que a “cidade política” representa, pode ser evidenciado a partir das 

dinâmicas presentes na Grécia antiga, mais especificamente na ágora ateniense. A 

cidade-estado de Atenas, como pode ser visto na imagem a seguir (Figura 2), 

demarca, de forma clara, a separação entre campo e cidade por muralhas. O campo 

concentra a produção e a reprodução da vida, enquanto a cidade está reservada para 

a circulação de pessoas, as trocas, as decisões, dentre outras atividades ligadas ao 

encontro e ao poder. A ágora ateniense, segundo Castellan (2005)5, representa o 

espaço dos festivais, das eleições, das competições atléticas, dos desfiles, ou seja, 

da reunião, do lazer, do encontro e da ordem - o espaço onde também se concentra 

o poder. A ágora era o “espaço construído, permanente e fixo, que tinha também um 

sentido político – era o lugar onde se deliberavam assuntos importantes para a vida 

dos cidadãos e da sociedade como um todo” (CASTELLAN, 2005, p. 3). 

                                                
2 Aldeia, segundo Leonardo Benévolo (1997), é um agrupamento humano elementar, com vizinhos 
morando próximos, sendo o trabalho comum em torno da caça ou da colheita.  
3 Alguns autores, entretanto, trazem uma outra concepção em torno do surgimento das cidades. As 
proposições teóricas de Jane Jacobs (1969), bem como a releitura feita posteriormente por Soja (2000), 
invertem essa lógica com base em estudos arqueológicos realizados em cidades do sudoeste da Ásia, 
como Çatal Hüyük (segundo registros arqueológicos, essa cidade foi construída por volta do ano de 
7000 a.c). Esses estudos mostram que o desenvolvimento da economia e das cidades, naqueles 
contextos, precederam o campo. Ou seja, a produção e as trocas urbanas foram determinantes para a 
consolidação do campo (agricultura) como elemento fundamental à sobrevivência das cidades. Isso 
inverte a sequência histórica convencional que a partir da necessidade do campo em regular e depois 
trocar o seu excedente é que determinou o surgimento das cidades.  
4 O local da organização e do estabelecimento de normas, assim como da estruturação da reprodução 
social.    
5 Para saber mais sobre a ágora ateniense, ver o artigo de Glaucia Rodrigues Castellan: “A ágora de 
Atenas: aspectos políticos, sociais e econômicos” (2005). 
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Figura 2: A ágora ateniense e a cidade-estado de Atenas

 

Fonte: VÁZQUEZ (2015) e PIÑA, (2013). 

 

 

Seguindo o eixo de Lefebvre (1999), nos deparamos com uma inflexão 

importante que é a entrada do mercado na cidade, isto é, a "cidade comercial" que vai 

se sobrepondo à “cidade política” (mas sem perder seu caráter anterior). Nesse 

período, se dá uma importante transformação da sociedade que, aos poucos, vai 

deixando de se constituir como uma sociedade essencialmente agrária e começa a se 

aproximar do que Lefebvre denomina por "sociedade urbana". A sociedade no seu 

conjunto (cidade, campo e as instituições reguladoras) passa a constituir uma rede de 

cidades facilitada pelo avanço das técnicas e da ciência. Assim, a distinção entre 

campo e cidade começa a ter contornos cada vez mais frágeis, tendendo a 

conformações permeadas por elementos rurais e urbanos (aqui compreendidos 

também como modos de vida e não apenas como espaços, que serão abordados de 

forma mais clara adiante).  

A imagem a seguir (Figura 3) ilustra a entrada do mercado na cidade, 

culminando em novas dinâmicas no espaço associadas à circulação e à 

comercialização de mercadorias, além do encontro das pessoas em torno dessas 

atividades que passam a disputar espaço com o poder. Segundo Lefebvre (1999), a 

praça do mercado se torna central, sucedendo (ou se sobrepondo) à praça da reunião, 

agrupando no seu entorno a igreja e a prefeitura (controlada também por uma 

oligarquia de mercadores). Portanto, o espaço urbano se torna o lugar do encontro 

entre as mercadorias e as pessoas e a troca comercial se torna função urbana, 

acompanhada por novas formas (arquiteturais e urbanísticas) e novas estruturas - os 

burgos, que inicialmente se localizavam nos espaços marginalizados, passam a 
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ocupar a centralidade na nova sociedade, disputando o prestígio e os espaços com 

os poderes políticos (as instituições) e participando da constituição de uma nova 

unidade urbana.  

Nesta época, as cidades não configuram apenas a sede da antiga classe social, 

mas atrai um novo contingente populacional representado por mercadores, usuários, 

especuladores, coletores de impostos, dentre outros (SINGER, 1976). Mesmo com o 

aumento populacional das cidades, a maioria da população ainda vive no campo e 

produz um excedente alimentar que é apropriado, em boa parte, pela velha classe 

dominante. Entretanto, segundo Singer (1976), os camponeses passam a ter relações 

comerciais com a nova classe em ascensão a partir do consumo dos produtos 

urbanos, estabelecendo, assim, novas conexões entre campo e cidade. 

 

Figura 3: Cidade Comercial e a efervescência do mercado 

 
 

Fonte: GOULART, 2013 

 

Seguindo o eixo da evolução das cidades, chega-se a uma importante inflexão: 

a Revolução Industrial. Este acontecimento marca uma virada nas lógicas de 

produção, de mercado, de trabalho e, principalmente, de organização territorial. A esta 

nova forma de vida urbana Lefebvre (1999) nomeia por “cidade industrial”. No início, 

as indústrias se instalam perto das fontes de energia, de matérias-primas, de reservas 

de mão-de-obra (os camponeses, em sua maioria), localizadas no campo. Com a 

invenção da máquina a vapor6 e a consequente possibilidade de se transportar a 

                                                
6 Uma das principais invenções foi a máquina a vapor, que possibilitou o deslocamento da produção. 
O progresso técnico e científico também contribuiu para melhorar a qualidade de vida da população: 
melhora da expectativa de vida e das benfeitorias urbanas, ainda que restritos a uma parcela da cidade 
e logo, a uma parcela da sociedade. 
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matéria-prima e a produção, as indústrias nascentes começam a se instalar próximas 

aos centros urbanos, onde também se concentram o mercado consumidor e as novas 

reservas de mão-de-obra (decorrentes do intenso êxodo rural).  

Segundo Singer (1976), a industrialização provoca a transferência de diversas 

atividades do campo à cidade, como os serviços de educação e saúde, dentre outros, 

motivada pelos rearranjos espaciais da indústria. Para o autor, as migrações entre 

campo e cidade são um resultado da reorganização espacial das atividades 

econômicas e do investimento na produção atrelada à cidade, mobilizando a produção 

de riquezas para este espaço. Isso acontece, em alguma medida, também pela 

inserção da lógica industrial na agricultura. A indústria urbana revoluciona a tecnologia 

agrícola, fornecendo ao campo seus principais instrumentos de produção (como 

arados de ferro, fertilizantes, tratores, colhedeiras, energia elétrica, vacinas, etc). Com 

isso, alguns produtores se tornam especializados e outros não são mais absorvidos 

por essa nova lógica de produção, pois se demanda por menos mão-de-obra. Como 

consequência, tem-se um intenso êxodo rural pós-industrialização, motivado pela 

apropriação das novas formas de produção capitalista no campo e pela atração 

causada a partir das demandas na cidade.  

Assim, ocorre uma nova transformação das cidades. O antigo núcleo urbano 

tende a se expandir cada vez mais, assim como os modos de vida, acarretando uma 

alteração significativa na antiga lógica campo/cidade. Lefebvre denomina essa fase 

da virada da “cidade comercial” para a “cidade industrial” como inflexão do agrário 

para o urbano. Ou seja, de uma estrutura de cidade e de sociedade nas quais a 

produção do excedente se dava fora do espaço de consumo e poder (no campo) para 

uma outra na qual a produção e a reprodução disputam o mesmo espaço do poder e 

do consumo (na cidade) sem, contudo, incluir todo o corpo social nas decisões e na 

Festa7. 

Constitui-se, a partir desse momento, uma sociedade industrial cada vez mais 

forte (cidade e campo se relacionando de forma complexa com as instituições 

reguladoras voltadas para essa nova lógica) e, consequentemente, diversas 

transformações socioespaciais são postas em curso. Lefebvre (1999) ilustra esse 

processo com uma metáfora definida como implosão-explosão das cidades. Isso nos 

ajuda a compreender as significativas transformações que se operam nos centros 

urbanos e no seu entorno. A implosão se refere ao processo de concentração da 

                                                
7 O conceito de Festa proposto por Lefebvre (2008) é o uso do espaço que o consome 

improdutivamente – sem nenhuma vantagem além do prazer e do prestígio. 
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população nas cidades, ocasionada principalmente pela instalação das indústrias, 

pelo desenvolvimento de setores mais especializados e pelo intenso êxodo rural. Além 

disso, as cidades também concentram as decisões (poder): reúnem a formação e a 

informação, as estruturas de organização e de decisão (as instituições reguladoras e 

disciplinares - como a Igreja, as escolas, etc). Enquanto essa concentração 

demográfica acontece nos centros, o tecido urbano se estende (explosão) devido às 

crescentes demandas das indústrias, seja por espaços de produção ou de reprodução 

- pela demanda de matéria prima, e também pelos intensos processos de migração 

interna.  

O tecido urbano, para Lefebvre, não se reduz ao espaço territorial modificado, 

mas também inclui a vida social e cultural anunciada pela cidade, como o lazer, os 

costumes, a moda, etc. Com sua expansão, expande-se também esse modo de vida 

urbano, uma nova racionalidade que tende a absorver a antiga estrutura agrária cada 

vez mais rumo à urbanização completa da sociedade.  

 

“O tecido urbano pode ser descrito utilizando o conceito de ecossistema, 
unidade coerente constituída ao redor de uma ou de várias cidades, antigas 
ou recentes. [...]. Com efeito, o interesse do ‘tecido urbano’ não se limita à 
sua morfologia. Ele é ou suporte de um ‘modo de vida’ mais ou menos intenso 
ou degradado: a sociedade urbana. Na base econômica do ‘tecido urbano’ 
aparecem fenômenos de uma outra ordem, num outro nível, o da vida social 
e ‘cultural’. Trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana 
penetram nos campos. Semelhante modo de viver comporta sistemas de 
objetos e sistemas de valores. Os mais conhecidos dentre os elementos do 
sistema urbano de objetos são a água, a eletricidade, o gás que não deixam 
de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão, pelos utensílios de 
plástico, pelo mobiliário ‘moderno’, o que comporta novas exigências no que 
diz respeito aos ‘serviços’. Entre os elementos do sistema de valores, 
indicamos os lazeres ao modo urbano (danças, canções), os costumes, a 
rápida adoção das modas que vêm da cidade. E também as preocupações 
com a segurança, as exigências de uma previsão referente ao futuro, em 
suma, uma racionalidade divulgada pela cidade. [...] Entre as malhas do 
tecido urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade ‘pura’, torrões natais 
frequentemente pobres (nem sempre), povoados por camponeses 
envelhecidos, mas ‘adaptados’, despojados daquilo que constitui a nobreza 
da vida camponesa nos tempos de maior miséria e da opressão. A relação 
‘urbanidade-ruralidade’, portanto, não desaparece; pelo contrário, intensifica-
se, e isto mesmo nos países mais industrializados. Interfere com outras 
representações e com outras relações reais: cidade e campo, natureza e 
facticidade, etc. Aqui ou ali, as tensões tornam-se conflitos, os conflitos 
latentes se exasperam; aparece então em plena luz do dia aquilo que se 
escondia sob o ‘tecido urbano’ ”. (LEFEBVRE, 1999, p. 12)     

 

Vale ressaltar que o conceito de urbano não pode ser confundido com o 

conceito de cidade, pois a partir do processo de industrialização o urbano também 

alcança o campo. Podemos dizer, portanto, que tanto a cidade quanto o campo se 

encontram atrelados à lógica urbana, na medida em que o urbano está em uma 
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relação de dominância frente ao rural no plano político, econômico e cultural (já que é 

no meio urbano que se encontram os centros de poder, os elementos mais dinâmicos 

da exploração capitalista e dos sistemas de informação) (AZEVEDO, 2012). A 

diferença fundamental, segundo Azevedo (2012), seria que a distinção entre campo e 

cidade, como bases arquitetônicas e materiais distintas, não deixam completamente 

de existir, mas as suas funções e conteúdos deixam de expressar uma contradição. 

Em síntese, no início o rural (correspondendo à uma morfologia social) estava 

diretamente relacionado ao campo. Ou seja, à um espaço auto-suficiente, do 

isolamento, da produção agrícola, do trabalho manual e da relação com a natureza. 

Já o urbano, se associava à cidade, sendo o espaço do encontro, da ordem, do poder, 

da Festa e do trabalho intelectual. Entretanto, com o desenvolver da indústria e a 

expansão do tecido urbano, cidade e campo passam a se relacionar cada vez mais 

sob a mesma lógica social, sendo que a definição e a delimitação de cada uma dessas 

territorialidades tende a se complexificar, assim como o local onde se encontram os 

grupos sociais que compõem essa nova sociedade.  

Essas relações complexas entre cidade e campo sob uma mesma lógica faz 

emergir conflitos diversos, mas também coloca em contato todos os atores da 

sociedade (sejam eles responsáveis pelo trabalho material ou pelo intelectual). 

Entretanto, para alcançar a urbanização completa da sociedade é necessário superar 

as lógicas engendradas pela industrialização e pelo capitalismo, do qual Lefebvre 

(1999) denomina como sendo a “zona crítica”. Ou seja, haverá um momento no 

processo histórico de evolução das cidades e da sociedade de inflexão da era 

industrial-capitalista para a sociedade urbana.  

Vivemos atualmente nessa fase crítica, ou seja, no momento histórico no qual 

a zona crítica atinge seu ápice. Esta fase ainda se mostra como algo complexo a ser 

superado, pois comporta “campos cegos”, objetos e relações que os olhos não vêem, 

que “necessitam de um espelho”, mas que estão presentes na cotidianidade 

(AZEVEDO, 2012). Além disso, as antigas formas pelas quais o capitalismo e a 

indústria funcionavam se transformaram, consolidando novos desafios e relações 

complexas de superação dessas lógicas, principalmente daquelas associadas ao que 

alguns autores denominam como sendo a era do capital financeiro.  

O diagrama a seguir sintetiza a evolução das cidades e o que se altera no 

decorrer desse processo rumo à sociedade urbana, ou o “urbano completo” para 

Lefebvre (1999). Cidade, campo e industrialização, assim como a relação da 
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sociedade com cada um desses espaços, são importantes objetos de análise para se 

compreender as complexas dinâmicas atuais. 

 

Figura 4: Da Cidade política à Sociedade Urbana 

 
 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Lefebvre (1999), 2018 
 

É importante destacar que o autor analisa o processo histórico de evolução das 

sociedades europeias. Entretanto, podemos destacar dois pontos importantes nessa 

história que refletem, mesmo que em momentos diferentes, algumas das 

transformações ocorridas nas cidades brasileiras. Primeiro, o momento de inflexão do 

agrário para o urbano que ocorre no Brasil, que acontece a partir da década de 60, 

quando a lógica urbana anunciada pela cidade se sobressai em relação ao campo. 

Segundo, o momento de implosão-explosão dos núcleos urbanos, que no Brasil 

remonta às décadas de 70 e 80. Assim, o processo de urbanização brasileira encontra 

aproximações com algumas fases do processo europeu, das quais serão melhor 

tratadas no próximo tópico.  
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1.2. O Urbano se sobressai no Brasil  
 

O Brasil, durante muito tempo, foi um país essencialmente agrário, tendo a 

agricultura de exportação e de subsistência como pilares de sustentação de sua 

economia. Consequentemente, foi marcado por uma forte sociedade agrária que 

passa a centralizar as decisões políticas do país, a partir da República no século XIX. 

A terra é importante elemento na constituição dessa sociedade, tanto no campo 

quanto na cidade e, em ambos os casos, constituem um histórico domínio: no primeiro 

(campo) como fonte de matéria prima, e no segundo (cidade) como espaço do poder 

e de consumo do excedente produzido pelo campo. A propriedade da terra tem papel 

fundamental na estruturação do país, assim como nos processos de exclusão de uma 

parte da sociedade, devido principalmente ao seu valor imobiliário, ou seja, o preço 

da terra, assim como a concentração de sua propriedade, interfere de forma 

significativa nas dinâmicas sócio-espaciais do Brasil.   

Segundo Santos e Silveira (2001), compreender a dinâmica de urbanização do 

país é também compreender a soma das partes e das peculiaridades regionais. O 

território brasileiro é muito grande se comparado com outras nações, o que ocasionou 

ocupações motivadas por diferentes contextos e que persistem até os dias atuais.   

A partir dos estudos desses autores, é possível inferir que a urbanização 

brasileira aconteceu de forma pretérita em relação ao restante do mundo, motivada 

pela condição de colônia à época da revolução industrial europeia e por questões de 

ordem econômica e política peculiares. Mesmo que pretérita, pode-se afirmar que 

ocorreu de forma acelerada e concentrada, ocasionando transformações expressivas 

nas diversas realidades urbanas brasileiras, mas com níveis de urbanização 

diferentes em cada região do país.  

Considerando essa diversidade de realidades e contextos espaciais no Brasil, 

é importante fazer uma periodização e caracterização da evolução de sua sociedade 

e território com alguns recortes. Milton Santos e María Laura Silveira (2001) propõem 

uma divisão que pode auxiliar a assimilar essa evolução, e que se baseia em três 

períodos8: o da presença dos meios “naturais”, o da incorporação dos meios técnicos 

em parte do território nacional e o da difusão do meio técnico-científico-informacional. 

Este trabalho não tem como objetivo o aprofundamento nos períodos dos "meios 

naturais” e dos "meios técnicos", mas apenas dar um panorama desses períodos, 

                                                
8 Os períodos não possuem uma delimitação rígida, pois a evolução acontece de forma complexa ao 

longo do tempo e tem rebatimentos diferentes nos territórios.   
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especialmente no que diz respeito às transformações das lógicas de produção, bem 

como da relação campo e cidade9. 

 
 

Figura 5: Dos meios "naturais" ao meio técnico-científico-informacional 

 
Fonte: Elaboração do autor, 2017 

 

O primeiro período, o dos meios “naturais”, foi marcado essencialmente pelo 

tempo da natureza que, por sua vez, tinha papel fundamental nas ações e relações 

humanas. Entretanto, já se percebia a necessidade de alterar certos ciclos naturais, 

apesar de ainda se tratar de um momento no qual eram escassos os instrumentos 

artificiais - um Brasil pré-técnico. Esse período representa o momento pré colonial e 

do início da colonização do país.  

Contrariando a imagem mais difundida sobre a sociedade indígena, que 

relaciona os índios à um modo de vida baseado apenas na coleta e na caça - da 

natureza em seu estado puro, existem registros, documentações e estudos que 

comprovam a existência de uma estruturação e organização do território, dos quais 

evidenciam o início de urbanização em curso àquela época. As cidades indígenas, 

principalmente as localizadas na região da Amazônia (como a cidade Kuhikugu - 

Figura 6), possuíam organização interna muito parecida com os primeiros 

                                                
9 Para saber mais sobre as diversas periodizações e aprofundar na periodização proposta por Milton 
Santos e María Laura Silveira, ver o capítulo “Do meio natural ao meio técnico-científico-informacional” 
do livro “O Brasil - território e sociedade no início do século XXI” (2001).  
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agrupamentos humanos europeus. Existem registros de que a atividade agrícola era 

exercida por esses índios em áreas próximas e até mesmo dentro dessas 

aglomerações - com dinâmicas sociais próprias10. Presume-se que a população 

indígena que vivia na cidade de Kuhikugu era de cerca de mil pessoas, e que esse 

núcleo servia como eixo central de uma rede de aldeias menores. Pode-se dizer 

também que nesse momento se deram os primórdios da agroecologia11, representada 

pela relação dos índios com as “florestas manejadas” para a produção de alimentos, 

e também uma distinção entre campo e cidade, sendo o campo representado pela 

produção mais intensiva da agricultura indígena.  

 

Figura 6: Ilustração da cidade de Kuhikugu 

 
Fonte: Scientific American Brasil, 2017 

 

Com a chegada dos portugueses ao território brasileiro no século XVI, acontece 

uma ruptura dos ciclos naturais e das dinâmicas das sociedades indígenas. A partir 

disso, ocorre uma mudança estrutural nas práticas locais: da lógica de ocupação e de 

organização própria dos indígenas para uma outra de exploração e de produção para 

a Metrópole - Portugal. Esta forma de dominação e contínua exploração do território 

brasileiro pelos portugueses marca o início da mecanização da produção e da 

circulação, principalmente dos produtos agrícolas, e depois do ouro e do diamante 

(responsáveis por boa parte da interiorização da ocupação do território). A 

                                                
10 Se estima que cerca de 8 milhões de índios tenham vivido no Brasil pré-colônia. Para saber mais 
sobre o Brasil pré-colonial ver a obra “1499 - o Brasil antes de Cabral” (2017) do jornalista Reinaldo 
José Lopes. Uma matéria interessante sobre “As cidades perdidas da Amazônia” também pode ser 
vista no link: http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/as_cidades_perdidas_da_amazonia.html  
11 A agroecologia, um dos temas centrais deste trabalho, será abordada de forma mais aprofundada 

no Capítulo 2 - O Rural se transforma.  
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consolidação desse processo dá início ao que se caracteriza como sendo o segundo 

período - o período do meio técnico. 

Durante quatro séculos (entre meados do século XVI e o começo do século 

XX), a mecanização da produção e do território não aconteceu de forma significativa, 

sendo esse intervalo nomeado por Santos e Silveira (2001) como o subperíodo da 

pré-máquina (parte constituinte do período dos meios técnicos). Nesses séculos, as 

aglomerações urbanas se resumiam à sede de alguns serviços do governo 

(fiscalização das atividades rentáveis tanto na agricultura quanto na mineração). Na 

situação de colônia, entre 1500 e 1822, o território brasileiro (que ainda não era na 

sua totalidade como o conhecemos hoje), mais representavam o "campo" para a 

Europa (MONTE-MÓR, 2001), ou seja, o locus da produção dos excedentes 

consumidos e distribuídos na Metrópole.  

Na maior parte dessas aglomerações, a distinção entre campo e cidade era 

clara e muito demarcada. No primeiro, se encontravam os atores envolvidos com a 

agricultura e pecuária (produção), enquanto na cidade residiam aqueles que 

trabalhavam no comércio, nos ofícios mecânicos e no funcionalismo (troca, regulação 

e serviços), configurando cidades essencialmente políticas. Na imagem a seguir é 

possível compreender a configuração de algumas cidades nesse período 

(exemplificada por Salvador), planejadas ou conformadas a partir de uma lógica de 

separação entre campo e cidade.  

Figura 7: Cidade de Salvador em 1631 

 
 

Fonte: Fortalezas.org, 2017 
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O início de uma vida urbana mais estruturada no país acontece após a vinda 

da família real (1808) e se consolida após a Independência (1822). Mesmo assim, 

essa urbanização ainda foi incapaz de criar uma dinâmica nacional (de fluxos e de 

domínio da economia) (SANTOS, SILVEIRA, 2001). O Estado, nessa época, estava 

voltado para preservar e ampliar suas fronteiras, manter o regime e a ordem, 

assegurar a coleta de impostos e, com a ajuda da Igreja, unificar a língua. A 

construção de uma unidade política e linguística se dava ao mesmo tempo em que as 

diversas regiões, produzindo para o mercado externo, tinham suas dinâmicas 

espaciais e econômicas quase que diretamente relacionadas ao estrangeiro. Esse 

distanciamento entre as cidades (dos pontos de vista político e linguístico) foi 

determinante para a conformação de um “arquipélago” brasileiro, ou seja, por um 

conjunto de cidades isoladas ou com poucas conexões entre si, sob forte influência 

européia (SANTOS, SILVEIRA, 2001). 

A transição da pré-mecanização para a mecanização, acontece no começo do 

século XX, entre as décadas de 1930 e 1940. Foi no governo de Getúlio Vargas (1930) 

que o primeiro impulso rumo ao desenvolvimento industrial do país acontece e a 

urbanização acompanha esse processo (principalmente a partir da instalação das 

indústrias de base). Neste momento, se dá o início da construção de uma rede 

brasileira de cidades, com uma hierarquia clara baseada na divisão territorial do 

trabalho. Ou seja, inicia-se o processo de integração nacional, em um momento em 

que o país se encontra submetido a uma nova organização política e econômica 

(período da República Velha). Entretanto, essa mecanização não acontece da mesma 

forma em todo o território nacional, sendo a região Sudeste (com destaque para São 

Paulo e Rio de Janeiro) o foco dos investimentos do Estado. Agora, as principais 

aglomerações urbanas não estão localizadas apenas no litoral, consolidando a 

interiorização e a vida urbana no Brasil.  

A integração nacional só se instaura, de fato, a partir do pós-Guerra (1945), 

quando os investimentos se voltam para a construção da infraestrutura necessária ao 

processo de industrialização iniciado. Ou seja, quando a rede viária nacional passa a 

integrar ferrovias e estradas de rodagem, conectando diversas regiões do país, 

principalmente a partir de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre 1945 e 1950, a indústria 

brasileira continua se desenvolvendo, e São Paulo passa a configurar uma importante 

metrópole fabril, o que também contribui para a consolidação dessa região como pólo 

atrator da população de outras regiões do país.  
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Em 1956, com o governo de Juscelino Kubitschek e seu ideal nacional-

desenvolvimentista, a indústria ganha outro impulso e, com ela, a urbanização atinge 

um novo patamar. A maior parte dos investimentos se volta para a indústria 

siderúrgica, para a construção de estradas (a partir de então, as ferrovias perdem a 

centralidade como meio de transporte de pessoas e de produtos) e para a construção 

de usinas hidrelétricas (atendendo à nova indústria e da crescente população 

moderna). Também nessa época, como resultado das políticas econômicas de 

Kubitschek, ocorre uma grande abertura ao mercado internacional, do qual resulta a 

instalação de empresas multinacionais, principalmente daquelas vinculadas à 

indústria de bens de consumo (produção de roupas, alimentos, carros, 

eletrodomésticos, dentre outros produtos).  

A relação campo e cidade começa a se complexificar cada vez mais a partir 

daí, na medida em que as indústrias e suas demandas por infraestrutura impulsionam 

a urbanização (criando novas dinâmicas territoriais), assim como os deslocamentos 

da população rural para as aglomerações urbanas. Associado a isso, ocorre uma 

intensa transformação nos modos de vida da população, em decorrência dos novos 

padrões de consumo (eletrodomésticos, automóveis, alimentos industrializados etc.), 

principalmente da classe média.  

Segundo Roberto Monte-Mór (2004), nesse momento (pós-Guerra) o espaço 

urbano ainda era representado principalmente pelas cidades, locais do encontro e do 

uso improdutivo - da Festa, do poder, do comércio e da concentração dos excedentes 

coletivos.  

“O meio urbano eram as cidades—grandes, médias, pequenas—sedes das 
festas religiosas e cívicas, das artes, centros de informação e manifestação 
cultural nas diversas escalas. Eram também sedes dos aparelhos de Estado, 
dos poderes políticos, espaço privilegiado das leis, das organizações civis e 
militares, enfim, o lócus do poder político, jurídico e social. Eram ainda, e 
principalmente, espaços de concentração dos excedentes coletivos locais e 
regionais manifestos na forma de valores de uso complexos: serviços 
urbanos e sociais, monumentos, equipamentos coletivos, sedes dos capitais 
financeiros, comerciais e industriais e dos poucos serviços avançados de 
apoio à produção e consumo. Eram as praças de mercado para 
comercialização dos produtos do campo e da pequena produção 
manufatureira e industrial e eram também espaços da concentração dos 
trabalhadores assalariados nos setores modernos da economia onde 
predominavam as relações capitalistas de produção, o trabalho regulado pelo 
Estado e o mercado de terras organizado” (MONTE-MÓR, 2004, p. 11).  

 

O meio rural, por sua vez, era o campo, o lugar onde acontecia a agricultura, 

os latifúndios, a monocultura exportadora e, principalmente, o território do isolamento 

e da não-política.  
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“Era o campo, o ‘rústico’, as relações familiares e de compadrio nas fazendas 
e propriedades agrícolas de tamanhos diversos, na maioria apoiadas em 
relações de produção pré-capitalistas, familiares e/ou servis—parceiros, 
meeiros, colonos, agregados, entre outros. Era também o espaço das 
culturas de exportação nas grandes fazendas do modelo agro-exportador e o 
espaço da subsistência dos excluídos, dos não-proprietários, dos jeca-tatús. 
Assim, o meio rural era também o espaço do coronelismo, do analfabetismo, 
da ausência de serviços coletivos e dos sistemas de energia, transportes, e 
comunicações, do não-acesso aos bens industriais modernos—grosso modo, 
o arcaico, o não-moderno, o território do isolamento e o espaço da não-
política” (MONTE-MÓR, 2004, p. 11).  

 

Na década de 60, o mundo vivencia a Revolução da Ciência, que promove o 

desenvolvimento de vários campos disciplinares, repercutindo principalmente na 

transformação da produção industrial capitalista12. No Brasil, são incorporadas várias 

dessas tecnologias, como parte do programa de um governo militar que se instaura 

no país após um Golpe, no ano de 1964. Os processos de industrialização e 

urbanização, portanto, passam a ser guiados por lógicas mais modernas, repercutindo 

também no campo. Os procedimentos e estratégias da indústria capitalista também 

são incorporados pela agricultura, a partir de técnicas, maquinários, bem como lógicas 

de mercado, circulação e consumo. Tudo isso transforma radicalmente a produção 

agrícola nacional, dando início ao que se passa a chamar de Revolução Verde no 

Brasil13.  

Esse período corresponde ao que Santos e Silveira (2001) chamam de período 

do meio técnico-científico-informacional. Neste momento a construção e reconstrução 

do espaço, urbano e rural, estará sob forte influência do desenvolvimento científico, 

técnico e da informação, contribuindo para a ruptura das antigas dicotomias. Ou seja, 

o território e a produção do espaço brasileiro estarão, assim como os modos de vida 

da sociedade, cada vez mais permeados por essa nova racionalidade.  

 

“Esse meio técnico-científico (melhor chamá-lo de meio técnico-científico-

informacional) é marcado pela presença da ciência e da técnica nos 
processos de remodelação do território essenciais às produções 
hegemônicas [...]. A informação, em todas as suas formas, é o motor 
fundamental do processo social e o território é, também, equipado para 
facilitar a sua circulação.” (SANTOS, 2013, pág. 38) 

 

Com a modernização da agricultura iniciada na década de 60, a indústria em 

processo crescente e a reconfiguração territorial do país nas décadas de 70 e 80, se 

estabelece uma nova relação entre campo e cidade. É possível, nesse momento, fazer 

                                                
12 O que alguns autores denominam como sendo a terceira Revolução Industrial. 
13 O processo de modernização da agricultura será aprofundada mais adiante, no Capítulo 2 - O Rural 

se transforma.  
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uma aproximação com o que Lefebvre designa como sendo a inflexão do agrário para 

o urbano no Brasil.  

Nas décadas de 70 e 80, ocorre um processo de descentralização da 

industrialização que, segundo Santos e Silveira (2001), se torna mais complexa, 

estendendo-se para novas áreas no Sul, para alguns pontos do Centro-Oeste, para o 

Nordeste e para o Norte (Manaus). Entretanto, acontece ainda de forma seletiva, se 

concentrando em certos pontos e áreas dessas regiões. Portanto, a lógica de 

estruturação do território brasileiro ainda está concentrada na região Sudeste, mas 

agora com algumas manchas e pontos do meio técnico-científico-informacional 

espalhadas pelo país, representadas essencialmente por algumas metrópoles, 

capitais estaduais, capitais regionais, regiões agrícolas e industriais modernas,  

conectadas a partir da expansão e construção de infraestruturas contínuas - rodovias, 

principalmente (SANTOS; SILVEIRA, 2001).  

Nessas décadas, segundo Monte-Mór (2004), houve um intenso processo de 

deslocamento da população do campo e das cidades pequenas e médias para os 

grandes centros mercantis e para as cidades políticas regionais14. Esses centros 

comandavam amplas regiões em processos de industrialização ainda incipientes, dos 

quais vieram a conformar as regiões metropolitanas (institucionalizadas na década de 

70). Em suas periferias emergiram diversas práticas rurais, se sobrepondo à economia 

urbano-industrial em formação, dentre elas: economias domésticas de subsistência 

de fundo de quintal completando o orçamento familiar; grupos de parentesco e 

compadrio dominando relações e controles sociais; relações de produção pré-

capitalistas coexistindo com relações (sub)assalariadas marcando uma inserção 

particular na economia urbana (MONTE-MÓR, 1994).  

A urbanização acompanha o processo de expansão da indústria, estendendo-

se pelo espaço regional à medida que as relações de produção e forças produtivas 

capitalistas criam as condições sócio-espaciais necessárias para a acumulação 

continuada - essas condições são necessariamente urbano-industriais, nas suas 

formas sociais e espaciais (MONTE-MÓR, 1994). Essa expansão se estende para 

além das cidades e penetram virtualmente todo o espaço regional,  integrando-os à 

                                                
14 Segundo dados apresentados por Santos (2013), entre 1940 e 1960 a população urbana passou de 

10,891 milhões para 31,956 milhões, ou seja, triplicou. Em termos percentuais comparado com o total 
da população, isso representa em 1960, 45,5% da população brasileira. Após dez anos, a inversão (do 
agrário para o urbano) acontece e passa para 56,8% o percentual da população brasileira em áreas 
urbanas. Cabe ressaltar que esse processo acontece em apenas 70 anos, passando de 5,9% em 1900 
para 56,8% em 1970, ou seja, uma acelerada transformação do modo de vida da população e da 
estrutura nacional.  
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um sistema urbano-industrial-capitalista que incorpora desde o centro mais dinâmico 

até as diversas periferias do país.  

A expansão da lógica urbano-industrial-capitalista é intitulado por Monte-Mór 

(1994) como sendo o processo de urbanização extensiva, sendo ela mais visível nas 

áreas metropolitanas. Por um bom tempo, as regiões metropolitanas concentravam 

quase que absolutamente todas as condições de produção industrial (incluindo a 

reprodução coletiva da força de trabalho) (MONTE-MÓR, 1994). Mais recentemente, 

a extensão das condições de produção para áreas mais amplas dos espaços regionais 

e nacionais e a própria transformação dessas condições em função da expansão do 

meio técnico-científico-informacional, cria as bases para a transformação espacial que 

tem se observado nos últimos 20 anos no Brasil. Segundo Monte-Mór (1994), a 

metrópole vem se expandindo não apenas sobre as regiões circunvizinhas mas 

também sobre as periferias distantes, criando padrões e externalidades que se 

impõem, fazendo-se sentir em todo o espaço nacional - a metrópole brasileira tem 

repercussões e rebatimentos até mesmo na distante fronteira agrícola. Ou seja, o 

urbano-industrial alcança virtualmente todo o território nacional.  

As regiões metropolitanas vivenciam processos de aceleração e 

aprofundamento de uma série de processos econômicos e sociais. Do ponto de vista 

econômico, segundo Santos e Silveira (2001), as metrópoles são mais capazes de 

abrigar uma extensa gama de atividades e de conter uma maior variedade de 

profissionais e de serviços especializados, sendo mais eficientes do ponto de vista 

econômico. No que diz respeito aos aspectos sociais, essas aglomerações urbanas 

continuam recebendo, nas últimas décadas, um contingente populacional oriundo do 

campo e de cidades de menor porte, em busca de novas oportunidades de emprego 

e qualidade de vida. Entretanto, acabam por constituir uma grande massa de reserva 

de mão-de-obra para as novas atividades instaladas (principalmente as novas 

indústrias) e as periferias desses grandes centros urbanos.   

Nesses espaços metropolitanos existe uma concentração das atividades mais 

especializadas, o que as coloca em uma posição privilegiada em relação aos níveis 

de capital, de tecnologia, de organização e de trabalho. Ao mesmo tempo, as insere 

em lógicas globais de investimentos e desenvolvimento. Segundo Santos e Silveira 

(2001), a partir da inserção dessas aglomerações em uma rede global de cidades, 

novos tipos econômicos, culturais, religiosos e linguísticos se ampliam. Além disso, 

multiplicam-se modelos produtivos, de circulação e consumo, mas também aumentam 

a variedade de situações territoriais (com níveis diferentes de urbanização). Nos 
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núcleos centrais se vê um processo de concentração de atividades e de boa parte da 

população (implosão), ao mesmo tempo que o processo de expansão do tecido 

urbano continua (explosão).  

Diversos novos investimentos são presenciados nessas aglomerações 

urbanas, sendo eles de forma geral voltadas para a modernização da indústria, em 

setores de tecnologia avançada, no setor imobiliário, e até mesmo em bases 

produtivas mais antigas, como a atividade mineradora, dos quais vem agravando os 

diversos problemas sociais e ambientais.  

De forma geral, o processo de metropolização brasileira, segundo Santos e 

Silveira (2001), é caracterizado pela concentração da população e da pobreza, ao 

mesmo tempo em que ocorre a convergência das diversas atividades econômicas. Ou 

seja, as metrópoles configuram espaços de poder (reúnem as estruturas de 

organização e de decisão), ao mesmo tempo em que se dá a produção e/ou 

reprodução do capital. Passam, portanto, a configurar espaços de disputa entre as 

diversas atividades produtivas e o poder, sem, contudo, incluir todo o corpo social nas 

decisões e nos usos próprios da cidade (como lazer, acesso à infraestrutura, etc).  

Do ponto de vista da relação entre campo e cidade, nas metrópoles brasileiras 

esta se dá de forma ainda mais complexa, em decorrência de processos intensos de 

urbanização, em um período curto de tempo. Mesmo que a lógica urbano-industrial 

tenha alcançado todo o território nacional, a partir da urbanização extensiva, é 

possível identificar ruralidades em diversos contextos espaciais.    

O rural, tomado no seu sentido campestre, rústico, no seu sentido cultural, 

evidentemente continua existindo. “É o sentido do que chamamos de roça, a 

simplicidade da autonomia em oposição à sofisticação da vida citadina; a ruralidade 

em oposição à urbanidade” (MONTE-MÓR, 2004, p.17). Ou seja, o urbano está 

permeado pelas ruralidades, seja nas pequenas produções dos quintais das casas, 

ou nas hortas comunitárias e dentro de instituições.  

Por outro lado, o meio rural brasileiro, antes marcado pelo arcaico, pelo não-

moderno, pelo território do isolamento e pela não-política, se transforma. Agora é o 

espaço da modernidade (devido à industrialização da agricultura) e do território 

conectado e politizado, a partir de movimentos que lutam pela Reforma Agrária e por 

tantas outras pautas que emergiram em decorrência da intensificação da produção 

capitalista da agricultura e da perpetuação da concentração de terras. Além disso, o 

meio rural também é permeado por elementos urbanos da cidade, como por exemplo 

os lotes tipo chácaras e os condomínios fechados que se expandem principalmente 
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no século XXI. Neste caso, trata-se da população essencialmente urbana, em busca 

do contato com a natureza e do isolamento, ou seja, da ruralidade.  

Cidade e campo se relacionam de forma complexa. Logo, rural e urbano 

também vão ter contornos cada vez mais difíceis de serem definidos. Vale mencionar 

que não se pode confundir o rural com o agrário e com o agrícola na atualidade. O 

rural do isolamento e da não-politização, em grande parte desapareceu e se tornou 

virtualmente urbano15. Este também se relaciona com o espaço da natureza, dos 

recursos naturais e do território não ocupado por atividades humanas. O agrário, por 

sua vez, refere-se à prática agrícola de um modo geral, que incorpora também outros 

significados de formas de usos do território próprios da ruralidade, assim como 

apontado por Bruno Fonseca (2009)16. 

Já a agricultura deixa de ser uma atividade exclusiva do campo17 e também 

deixa de se relacionar com o uso do território próprio das ruralidades. Vale destacar 

que o agrícola se difere do agrário na medida em que existem diversas formas de 

produção, de relações com a terra e diferentes situações territoriais. Por exemplo, a 

agricultura sob bases industriais, como o Agronegócio18,  se difere do entendimento 

do que é o agrário na medida em que o uso do território se relaciona apenas com a 

noção de desenvolvimento econômico, ou seja, é exclusivamente para a geração de 

riquezas e acúmulo de capital.   

É importante registrar que aqui não se pretende definir os espaços apenas 

como agrários, agrícolas, rurais ou urbanos, pois correria-se aí o risco de gerar novas 

dicotomias. Pelo contrário, sugere-se tratá-los como híbridos (rural e urbano se 

relacionando de forma complexa), de maneira a não os reduzir a limitações analíticas 

que não comportam todas as diversidades. 

 

“Pode-se pensar segundo lógicas funcionais e culturais modernas (antigas), 
mas estarão sempre presentes o hibridismo e a complexidade das formas e 
processos sócio-espaciais contemporâneos que tornam as tentativas de 
classificação dicotômica e rígida um artifício analítico reducionista e limitado 
diante da complexidade também dos objetos de estudo. Para superar as 
muitas e crescentes limitações analíticas, metodologicamente requeridas, é 
necessário ter sempre como referência uma abordagem crítica da totalidade 
na qual o objeto está inserido.” (MONTE-MÓR, 2004, p.24) 
 

                                                
15 Não podemos afirmar que desaparece por completo.  
16 Em seu trabalho “A geografia na diferenciação entre agrícola e agrário: o (des)encontro de 
complementaridades no desenvolvimento do espaço rural”, de 2009. Neste artigo se encontram mais 
detalhes sobre as diferenças e aproximações entre agrícola e agrário, assim como essas temáticas são 
trabalhadas nas atuais políticas públicas federais.  
17 Na atualidade se encontram em meio à cidade diversas práticas agrícolas, como será apresentado 
no próximo capítulo.  
18 O Agronegócio será melhor abordado no próximo capítulo.  



34 
 

 

Concordando com Monte-Mór, é mais necessário e urgente a compreensão 

dessa totalidade. As dicotomias são recorrentemente reafirmadas, seja pela 

construção e ação das políticas públicas, pelo planejamento e gestão territorial, pela 

estruturação institucional dos governos (locais, estaduais e federal), por pesquisas e 

até mesmo pelos movimentos e articulações sociais. Entretanto, as próprias 

dinâmicas sócio-espaciais, dentre outros fatores, já colocam em questão essas formas 

polarizadas de se tratar o assunto. 

 

 

1.3. Algumas definições de rural e urbano no Brasil 

 

A necessidade de se estabelecer legalmente o que é rural e urbano no Brasil 

remonta à década de 1930. A definição acontece a partir da demanda do Instituto 

Nacional de Estatística por uma diferenciação entre vilas e cidades, que até então 

eram consideradas em uma mesma categoria político-administrativa (IBGE, 2017). 

Essa definição foi feita a partir do Decreto-Lei nº 311 de 1938, que constitui-se como 

o marco legal de definição dos espaços rurais e urbanos do país naquele momento. A 

partir dele, todos os distritos-sede dos municípios passam a ser considerados cidades, 

enquanto as vilas são definidas como sedes de distritos19. Além disso, o decreto 

definia as áreas rurais municipais, por exclusão do que não é urbano.       

Essas definições só foram alteradas na década de 80, a partir da Constituição 

Federal de 1988, que passa a atribuir a competência de definição das áreas rurais e 

urbanas para os municípios. Com isso, se pretende acabar com a homogeneidade 

dos critérios propostos pela lei federal, sendo o município o melhor ente federativo à 

constituir seus próprios critérios, de forma a aproximar as definições à realidade local. 

Mesmo com essa alteração, o Sistema Tributário Nacional ainda tem neste momento 

como referência o Decreto-Lei nº 311/1938, o que contribuiu para os primeiros 

impasses entre tributação e gestão municipal.  

 Os municípios portanto, desde o final da década de 80, passaram a definir suas 

áreas rurais e urbanas a partir de uma legislação municipal aprovada pelas câmaras 

                                                
19 Os critérios para criação de uma cidade eram a existência de população mínima de 1.000 habitantes 

com um mínimo de 200 domicílios. Uma lei complementar alterou estes valores: a população deveria 
ser de pelo menos 10.000 habitantes, mantendo o mesmo número de 200 domicílios. Além disso, 
acrescentou que desta população 10% deveriam ser eleitores e deveriam representar cinco milésimos 
da receita estadual de impostos (IBGE, 2017). 
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de vereadores locais. Essa definição é feita a partir da delimitação de um perímetro 

urbano, o qual é utilizado para fins de organização político-administrativa, para as 

definições das tributações e das competências de gestão dos entes federativos - 

União, estado e município, além de ser utilizada para fins de estudos populacionais 

como é o caso do Censo do IBGE. 

A delimitação do perímetro implica, dentre outras coisas, nas formas, 

interesses e perspectivas de desenvolvimento municipal. Essa demarcação estrutura 

o planejamento territorial, sendo as áreas compreendidas dentro do perímetro urbano 

quase que exclusivamente de competência municipal para a proposição de uso, 

ocupação e parcelamento do solo. É importante registrar que essa definição sofre 

bastante influência do Código Tributário Nacional - CTN, ou seja, acaba 

fundamentando-se em uma diferenciação tributária, não considerando as 

diversidades que deveriam ser apreendidas quando se planeja o território. Além disso, 

acaba sofrendo diversas pressões por parte do mercado privado. Sparovek et al. 

(2004) apontam que na maioria dos municípios brasileiros, os critérios utilizados para 

sua delimitação não são fundamentados em estudos de viabilidade urbanística e 

ambiental, pois a viabilidade econômica, tendo em vista o parcelamento do solo e a 

valorização imobiliária dos terrenos, acaba ganhando maior peso. 

De forma complementar, outros autores apontam que essa definição de 

perímetro conserva relação estreita com os objetivos políticos e esbarra em relações 

clientelistas, dos quais resultam a expansão urbana sobre as zonas rurais através  de 

loteamentos residenciais de cunho eleitoreiro (SANTORO; COSTA; PINHEIRO, 

2004).  

Isso pode ser explicado, em certa medida, pela tributação diferenciada das 

propriedades consideradas urbanas e rurais. O CTN inicialmente adotou o critério da 

situação ou localização do imóvel, considerando como imóvel urbano aquele 

localizado em zona urbana, passível de cobrança de Imposto Predial Territorial 

Urbano - IPTU. Assim, por exclusão, os imóveis rurais seriam aqueles fora do 

perímetro, sendo assim, passível de cobrança de Imposto Territorial Rural - ITR. 

Porém, com a Lei nº 5.868/7220, se estabelece como imóvel rural aquele que se 

destina à exploração agrícola ou pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial e que 

independente de sua localização, possua área superior a um hectare. Com isso, 

alguns casos de sobreposição de tributação ou bitributação (IPTU e ITR, ao mesmo 

                                                
20 Cria o Sistema Nacional de Cadastro Rural, e dá outras providências. 
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tempo) de propriedades rurais dentro do perímetro urbano acontecem, uma vez que 

o IPTU é cobrado pelo município e o ITR é um imposto federal.  

Outros instrumentos importantes para gestão e planejamento do município 

também tem forte influência na definição do perímetro urbano, como os planos 

diretores. Esse instrumento de política urbana é responsável pelas redefinições do 

perímetro, assim como se guia nessa definição para compor o conjunto de suas 

propostas. Segundo o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é o instrumento básico para 

o desenvolvimento e expansão urbana, sendo ele parte integrante do processo de 

planejamento municipal (BRASIL, 2001). Ou seja, é o principal instrumento utilizado 

no Brasil para compor o conjunto de propostas para o desenvolvimento territorial. 

Mesmo que no Estatuto da Cidade proponha, em texto da lei, que “o plano diretor 

deverá englobar o território do município como um todo” (BRASIL, 2001, p. 33), 

existem poucas experiências brasileiras que incorporem as zonas rurais em seu 

planejamento, com definições e proposições específicas. Em sua maioria, existe um 

maior detalhamento das formas de uso, ocupação e parcelamento do solo nas áreas 

compreendidas pelos zoneamentos urbanos, enquanto para as zonas rurais existe 

apenas sua indicação no macrozoneamento municipal.  

Ao mesmo tempo que existe uma invisibilidade das questões agrárias e rurais 

nos planos diretores, assim como das ruralidades presentes no meio urbano, ele se 

configura como uma ferramenta importante para a integração rural-urbano. Além de 

incorporar as questões de desenvolvimento local de forma sustentável, ele pode 

apresentar um conjunto de propostas de intervenção no território, contribuindo para 

suas funções socioambientais, levando em consideração a democratização e o direito 

humano ao alimento, à terra produtiva, à água e ao meio ambiente (SANTORO; 

COSTA; PINHEIRO, 2004).  

 Reconhecer a importância das áreas rurais não implica apenas em fortalecer a 

produção agrícola em uma dimensão estritamente econômica. Como veremos no 

próximo capítulo, a agricultura incorpora múltiplas dimensões e desempenha diversas 

funções que não se relacionam apenas com a produção e comercialização de 

alimentos. Ela engloba também questões ambientais e sociais, como a manutenção 

da biodiversidade, a conservação do solo, a paisagem rural, a dimensão cultural, além 

da valorização dos atores sociais e no desenvolvimento da qualidade de vida.  

A falta de proposições para as áreas rurais pode ser justificada, em certa 

medida, pelas distintas atribuições de competências entre os entes federativos. Existe, 

atualmente, uma fragmentação política-institucional que atribui às diferentes 
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instâncias de governo (local, estadual e federal) as competências para gerir, tributar e 

planejar sobre as áreas rurais, que também tem como principal referência o perímetro 

urbano. Essa fragmentação acaba gerando uma duplicidade de projetos, ações e 

orçamento. 

 Por exemplo, assim como apontado por Santoro et al. (2004), existe uma 

vertente que considera o parcelamento do solo rural competência do município, e para 

outra, é de competência federal - do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Segundo o autor, o mesmo se dá em relação ao Direito Tributário, 

ao estabelecer categorias e classificações próprias para tributar a propriedade urbana 

e rural. Em relação à questão agrária, a responsabilidade é da União, mesmo que os 

municípios apresentem proposições e ações voltadas para a atividade agropecuária - 

de acordo com a definição feita pelo art. 22 da Constituição Federal de 1988.  

Essas divergências e complexidades no trato da gestão, planejamento e 

tributação das zonas rurais e urbanas acabam evidenciando a difícil tarefa de se traçar 

um perímetro urbano que consiga refletir a realidade dos territórios. É necessário se 

pensar outras formas de delimitação pois, como aponta Sparovek et al. (2004), esses 

limites não podem ser feitos apenas por uma linha. 

 Neste sentido, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem buscado 

outras definições de rural e urbano no país. Até o momento, o IBGE utiliza para fins 

de pesquisa sobre população e caracterização dos domicílios, por exemplo, a 

definição municipal de rural e urbano. Entretanto, já se avançou, em alguma medida, 

na caracterização e leitura do território ao definir novos critérios para essas definições.  

Além do perímetro urbano, o IBGE tem considerado aspectos morfológicos das 

áreas para sua classificação. Para isso leva-se em consideração elementos como a 

quantidade de domicílios e a distância entre as habitações em determinado setor 

censitário (IBGE, 2017). Dessa maneira, o Manual da Base Territorial elaborado pelo 

Instituto, lista oito situações possíveis de classificação de setores censitários. Os 

setores contidos no perímetro urbano dos municípios podem ser subdivididos em: 

área urbana, área não urbanizada de cidade ou vila e área urbana isolada. Aqueles 

externos ao perímetro são classificados como: aglomerado rural de extensão urbana, 

povoado, núcleo, lugarejo e área rural21. Entretanto, essas definições tratam-se de 

uma classificação fundamentalmente operacional e estão sujeitas a atualizações 

                                                
21 A área não urbanizada de cidade ou vila é aquela que, embora legalmente urbana, apresenta 
ocupação eminentemente rural. Já a área rural de extensão urbana se constitui como uma ocupação 
com características urbanas que está situada fora do perímetro urbano municipal.  
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periódicas em seus critérios que dêem conta da realidade de maneira mais adequada, 

uma vez que não superou a divisão territorial pelo perímetro. 

Portanto, se faz necessário repensar outras formas de delimitação das zonas 

rurais e urbanas, assim como a superação dessa dicotomia. Isso pode auxiliar na 

gestão, planejamento e tributação por parte dos municípios, demandando maior 

diálogo entre o direito urbanístico, o direito ambiental e o direito agrário, assim como 

uma maior articulação entre União, estados e municípios. Além disso, passa a 

considerar a realidade diversa que determina a vida cotidiana da maior parte dos 

municípios brasileiros. 
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Capítulo 2 - O Rural se transforma 
 

 

2.1. Modernização conservadora da agricultura 
  

Os processos de industrialização e urbanização do Brasil, a partir de lógicas 

mais modernas, acabam repercutindo também no campo. As estratégias da indústria 

capitalista também são incorporadas pela agricultura, o que transforma radicalmente 

o meio rural, dando início ao que se denomina como Revolução Verde no Brasil22. 

A Revolução Verde é implementada a partir de uma distribuição social, setorial 

e espacial dos incentivos, sendo os grandes produtores e proprietários de terras os 

mais beneficiados. Esse processo é intitulado por muito autores, como Petersen 

(2009) e Martine (1991), como sendo a modernização conservadora da agricultura. 

No período entre a década de 1960 e 1990, intensos processos no campo fizeram 

com que um contingente populacional se dirigisse para as grandes aglomerações, que 

acabam ocupando as periferias das cidades e servindo de mão-de-obra para as 

indústrias em ascensão. Passado esse momento, a Revolução Verde é dotada de 

novas lógicas, conformando na atualidade o Agronegócio (ou agrobusiness). 

Em contraposição, diversos movimentos sociais do campo se articularam em 

busca de denunciar as ações e as dinâmicas desse processo de modernização que, 

dentre outros conflitos, agudizou a concentração e a desigualdade do acesso à terra. 

Fruto desse processo de resistência, nos últimos 25 anos, vem se consolidando o 

movimento agroecológico no Brasil23. 

Para compreender a duplicidade no trato das questões agrárias na atualidade, 

assim como a prioridade à um setor específico, é importante retomar o processo de 

modernização conservadora da agricultura no Brasil. A periodização feita por George 

Martine (1991) nos ajuda a entender o que acontece no espaço agrário brasileiro que 

culmina na atual disputa entre o grande e o pequeno produtor. Segundo o autor, esse 

processo é constituído por três fases: a modernização conservadora (entre 1965 e 

1979); a crise e retração: o período 1980-84; e recuperação e supersafras (entre 1985 

e 1989).  

                                                
22 Podemos dizer que a Revolução Verde é a inserção das lógicas e das práticas do meio técnico-
científico-informacional na agricultura. Ela se caracteriza pela inserção da lógica industrial e do modo 
de produção capitalista e da busca pelo aumento da produtividade, por meio da difusão de um pacote 
tecnológico centrado em processos de crescente tecnificação, tais como a utilização de fertilizantes 
químicos, mecanização, agrotóxicos e “melhoramento de sementes”. 
23 A agroecologia será aprofundada mais adiante.  
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Figura 8: A modernização conservadora da agricultura brasileira 

 

Fonte: elaboração do autor, 2018. 

 

O primeiro período de modernização, que acontece ao longo das décadas de 

60 e 70, é caracterizado por diversos eventos. Além da incorporação do pacote 

promovido pela Revolução Verde, o país se encontra neste momento em um intenso 

processo de industrialização e amplo investimento do Estado (como mostrado no 

primeiro capítulo). Com isso, a agricultura é integrada à dinâmica industrial de 

produção, dando origem aos complexos agroindustriais constituídos, principalmente, 

pelas indústrias processadoras de alimentos e de matérias-primas para a atividade 

agropecuária. A partir de então, a agricultura se altera profundamente, assim como a 

composição das culturas e os processos de produção (MARTINE, 1991).  

O principal meio pelo qual a industrialização da agricultura acontece é através 

do crédito agrícola subsidiado pelo governo. Esse crédito não foi distribuído de forma 

igualitária para todos os produtores, sendo notória a distribuição social, setorial e 

espacial dos incentivos. Segundo Martine (1991), as grandes propriedades tiveram 

acesso à crédito, a subsídios, à pesquisa, à tecnologia e à assistência técnica, além 

de já contarem com terras mais produtivas. A produção desenvolvida nessas grandes 

propriedades estavam voltadas quase que exclusivamente para o mercado externo ou 

para a agroindústria. Já os pequenos produtores, menos capitalizados, produziam em 
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terras menos férteis, utilizando práticas tradicionais e mão-de-obra familiar para a 

produção de subsistência e para a comercialização nos mercados urbanos (onde os 

preços eram mais baixos). 

Como resultado desse investimento em apenas uma parcela dos produtores, 

temos um setor agrícola que privilegia as grandes propriedades (mais capitalizados), 

dos quais incorporam com sucesso o novo pacote agrícola e intensificam sua 

produção. Esse sucesso provoca uma valorização fundiária e diversos processos 

especulativos, uma vez que a atividade agropecuária se mostra bastante lucrativa, 

resultando na acentuação da concentração da propriedade de terra no meio rural. 

Portanto, o processo de mecanização (que resulta a diminuição do emprego na 

agropecuária), somado à dificuldade de acesso à terra e ao mercado por parte dos/as 

pequenos/as produtores/as, ao mesmo tempo em que as cidades se mostram como 

uma boa oportunidade de emprego e moradia, provocam um intenso êxodo rural na 

década de 70, com consequente esvaziamento do campo brasileiro.  

Na próxima década, principalmente entre os anos de 1980 e 1984, o 

financiamento baseado no crédito subsidiado entra em declínio (MARTINE, 1991), 

devido à crise do modelo de desenvolvimento baseado na indústria. Entretanto, 

mesmo com a retirada de subsídios, a estrutura produtiva estava tecnologicamente 

consolidada e foi capaz de reagir a esse processo. Segundo Martine (1991), ocorreu 

uma maior seletividade na escolha dos beneficiários, sendo eles os grandes 

proprietários, que aderiram com maior sucesso ao pacote da produção agrícola 

moderna.24 

Ainda na década de 80, mais especificamente entre os anos de 1985 e 1989, 

acontecem novos incentivos à exportação do setor industrial, assim como um início 

de recuperação econômica. Neste momento também ocorre uma certa dinamização 

do emprego urbano e um aumento da renda de parte da população, o que impulsiona 

a demanda interna por produtos agrícolas (MARTINE, 1991). Assim, a política agrícola 

passa a combinar diversos estímulos à produção tanto para a exportação quanto para 

o abastecimento interno. O fato do mercado internacional apresentar uma conjuntura 

favorável nesse momento, somado à demanda interna, faz com que a produção 

                                                
24 Por outro lado, para o autor, a crise econômica teve uma interferência na atividade agrícola do ponto 

de vista financeiro-especulativo. Ou seja, vivenciou um desinteresse do capital especulativo pela terra, 
proporcionando um certo crescimento de unidades produtivas menores, do qual Martine (1991) 
denomina como sendo o processo de  “minifundização” do espaço agrário brasileiro. Desta forma, a 
crise proporcionou a sobrevivência de um contingente significativo de posseiros, parceiros e pequenos 
proprietários. Entretanto, nas próximas décadas novos movimentos migratórios acontecem, sendo boa 
parte desse contingente populacional deslocado para as principais aglomerações urbanas.   
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agrícola atinja as supersafras nos últimos anos da década de 80. Entretanto, segundo 

Martine (1991), a euforia de incentivos, garantias e produção intensificada faz emergir 

novas dinâmicas no mercado de terras, provocando novo processo migratório dos 

pequenos/as produtores/as para as aglomerações urbanas. 

Assim, passado os processos de deslocamento para as cidades, há um novo 

ciclo de transformações da agricultura a partir do desenvolvimento do meio técnico-

científico-informacional e das novas lógicas de inserção do país no mercado 

internacional. A partir da década de 1990, esse modelo agrícola é carregado de um 

novo foco ideológico: surge o Agronegócio. Segundo Petersen (2009), o Agronegócio 

representa uma versão mais atualizada e aperfeiçoada de um estilo de 

desenvolvimento orientado a partir das lógicas do mercado internacional. Sua 

característica principal é “uma racionalidade econômica movida pelas expectativas de 

curto prazo para recuperação do capital investido, em detrimento de quaisquer 

preocupações com o bem-estar social e com a integridade do meio ambiente” 

(PETERSEN, 2009, p.7).  

 Os pilares da agricultura moderna são a mecanização, a quimização e o crédito, 

atrelados ao discurso científico que muda o padrão de consumo. Segundo Santos e 

Silveira (2001), o papel da difusão de informações é muito importante para a 

construção de novos hábitos alimentares, sendo os conselhos sobre saúde, medicina 

e alimentação normas para a construção desse consumo (SANTOS; SILVEIRA, 

2001). 

 O investimento e a expansão nesse tipo de agricultura continuam na 

contemporaneidade, principalmente no que diz respeito aos acréscimos técnicos 

(irrigação, telecomunicações e transportes rápidos e eficientes), aos semoventes 

(tratores, máquinas de plantio e colheita), aos insumos para o solo (sementes criadas 

artificialmente para as condições ambientais diversas, fertilizantes, dentre outros), à 

informação (mapas específicos, previsões de safra, previsões do tempo, etc) e às 

formas de acúmulo e investimento de capital (SANTOS; SILVA, 2001).25 Ou seja, o 

espaço rural é reconstruído a partir do desenvolvimento do meio técnico-científico-

informacional aplicado à produção agrícola, do qual modifica boa parte da paisagem 

rural.  

                                                
25 Atualmente, o Agronegócio tem se expandindo na região Centro-Oeste e na Amazônia, e ainda se 
concentra nas tradicionais áreas de produção agrícola da região Sul, Sudeste e Nordeste, comprovando 
que essa nova racionalidade está presente em todo o território nacional. 
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 Em suma, a agricultura moderna na atualidade alcança um grau elevado de 

integração, modernidade e maturidade, a qual recebe grandes investimentos estatais. 

A escolha política e ideológica por esse tipo de agricultura ainda está muito presente 

e reflete a dupla face do Estado. Segundo Wanderley (2009), existe uma superposição 

e contradições nos modelos institucionais adotados e nas orientações das diversas 

políticas públicas existentes voltadas para o setor agrário. O fato de haver dois órgãos 

no governo federal atuando para o mesmo tema é o exemplo mais evidente de que o 

Estado lida com interesses divergentes no que toca a questão agrária brasileira. 

Atualmente existe um ministério que trata principalmente da estruturação e expansão 

do Agronegócio - o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), e 

uma outra instância para o desenvolvimento agrário e fortalecimento dos pequenos/as 

produtores/as - a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário26. Com isso, se conforma atualmente um panorama institucional cada vez 

mais desfavorável em relação ao investimento e ao fortalecimento do grupo social da 

Agricultura Familiar27. 

No que se refere às críticas ao modelo de agricultura convencional (ou 

agricultura moderna), existe uma trajetória nacional e internacional de movimentos 

sociais que buscam expor os conflitos gerados a partir desse paradigma de produção 

agrícola em todo o mundo. De forma geral, podemos dizer que esse modelo modifica 

inúmeros ciclos naturais da agricultura e se mostra insustentável do ponto de vista 

ambiental, social e econômico. Ele modifica os solos, cria sementes (ou Organismos 

Geneticamente Modificados - os famosos transgênicos), cria climas (simulados em 

estufas), cria fertilizantes químicos, agrotóxicos, culturas entressafras, bancos de 

germoplasma28, dentre inúmeras outras técnicas e tecnologias, a fim de aperfeiçoar e 

expandir a produção.  

Em relação à questão ambiental, existe ampla bibliografia tratando dos 

impactos gerados sobre o meio ambiente, assim como uma gama de movimentos 

sociais que denunciam os conflitos socioambientais gerados a partir da intensificação 

do modelo convencional. De forma geral, ele impacta o solo (aumento das erosões e 

consequentemente o assoreamento dos rios e barragens), a água (o uso de 

fertilizantes e agrotóxicos também aumenta o nível de produtos químicos e nocivos à 

                                                
26 Até o atual governo federal (iniciado em 2016), o desenvolvimento agrário era centralizado no 
Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA, extinto há mais de um ano, demonstrando a falta de 
prioridade no trato dessa questão e de todos os conflitos à ela associados.  
27 Serão apresentadas algumas características da Agricultura Familiar na atualidade mais adiante. 
28 Infraestruturas científicas destinadas a conservar o patrimônio genético das plantas - sementes, 

DNAs, etc.  
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saúde nos cursos d’água e nos lençóis freáticos29) e a biodiversidade (o modelo 

convencional tem como fundamento a monocultura em larga escala e grandes pastos 

desmatados para a criação de animais). Isso, sem contar com a poluição do ar via 

pulverização aérea, o consumo de combustível dos tratores e caminhões, o 

lançamento das embalagens de agrotóxicos em lugares inapropriados, dentre outros. 

Em relação à questão social, de forma geral, segundo Moreira (2000), o modelo 

convencional remete à intensificação das desigualdades e injustiças sociais que 

marcam a formação social brasileira, atingindo seu ápice com o surgimento do 

Agronegócio. Segundo o autor, são recorrentes as denúncias de empobrecimento, 

desemprego, favelização dos trabalhadores rurais, êxodo rural, sobre-exploração da 

força de trabalho rural, incluindo o trabalho feminino, infantil e da terceira idade 

(MOREIRA, 2000).  

No que se refere à questão econômica, a agricultura para exportação sempre 

foi prioridade para os investimentos estatais, gerando um elevado grau de 

concentração do mercado em torno de 4 empresas, todas multinacionais (52% do 

mercado) (CAPORAL, 2013). Ou seja, o desenvolvimento desse modelo favorece a 

acumulação de riquezas por parte de empresas internacionais que não contribuem 

diretamente com o país30.   

Um campo importante no contexto brasileiro que se dedica na construção de 

outras formas de produção agrícola e também de outras lógicas de distribuição e 

consumo de alimentos é o da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional31. Esse 

campo incorpora aspectos da saúde humana, principalmente no que toca o acesso à 

alimentação de qualidade e em quantidades suficientes, o que vai ao encontro do 

Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA. Além disso, se dedica à construção 

de políticas e ações públicas que auxiliam na garantia dos direitos dos/as 

agricultores/as no que toca sua autonomia em toda a cadeia produtiva - produção, 

distribuição e consumo. Esse campo, de forma geral, tem apontado os diversos 

                                                
29 Existem inúmeras pesquisas em relação aos impactos na saúde pelo uso desses produtos, assim 
como movimentos que buscam denunciar esses impactos, como a Campanha Permanente Contra o 
Uso de Agrotóxicos, de escala nacional (http://contraosagrotoxicos.org/). Para saber mais sobre os 
impactos na saúde humana, ver “Agricultura tóxica: um olhar sobre o modelo agrícola brasileiro”, 
elaborado pelo Greenpeace em 2017, e “Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida”, 
de Flavia Londres (2011). 
30 Vale ressaltar que essa dependência também está inserida na produção da AF, fazendo com que 
esse grupo se subordine a um setor dominado por grandes empresas. A título de ilustração, o setor de 
produção de fertilizantes é composto por grandes empresas (que, em muitos casos também fazem 
parte do setor farmacêutico) que dominam o mercado internacional, sendo o Brasil um dos países que 
mais importa fertilizantes químicos (CAPORAL, 2013).   
31 Será melhor apresentado no próximo tópico.  
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conflitos gerados pelo atual modelo hegemônico de produção agrícola, o qual tem 

criado uma homogeneização do consumo (como a pouca variedade de alimentos e 

alimentos ultraprocessados) e também tem dificultado o amplo acesso à alimentação, 

seja pelo preço do alimento (o que pode ser comprovado pelo papel da alimentação 

na renda mensal da população) ou pela pouca oferta de alimentos saudáveis (em 

determinadas regiões do país há uma dificuldade de acesso a alimentos não 

industrializados).   

Do ponto de vista da saúde também podemos destacar os conflitos gerados a 

partir do uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, além do alto número de alimentos 

transgênicos sendo comercializados e consumidos pela população. O uso intensivo 

de produtos químicos atinge não apenas a saúde do consumidor, mas também a 

saúde dos produtores que estão diariamente em contato com a sua aplicação. Já no 

que se refere aos transgênicos, diversas organizações e articulações sociais tem 

denunciado o impacto de seu consumo na saúde humana, assim como a identificação 

dos alimentos que contenham algum tipo de substância transgênica32.  

Como consequência da intensificação do modelo convencional, diversos 

movimentos organizados da sociedade civil emergem para denunciar os impactos 

gerados e também anunciar outras formas mais justas e sustentáveis de produção 

agrícola. Segundo Daniela de Almeida (2016), diversas mobilizações camponesas a 

favor da Reforma Agrária iniciadas na década de 1950 e 1960, foram retomadas nas 

lutas dos movimentos sociais do campo e da reorganização da sociedade civil na 

década de 80. O chamado movimento de Agriculturas Alternativas, que pautava as 

denúncias e críticas à difusão da agricultura convencional e suas bases científicas, 

veio a conformar o atual movimento agroecológico brasileiro.  

 

 

2.2. Construindo outros paradigmas para a agricultura no Brasil: a agroecologia  

 

O campo agroecológico, na perspectiva nacional, foi se consolidar ao longo dos 

últimos 25 anos, inspirado nas Agriculturas Alternativas33, mas também nos 

                                                
32 Como as ações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, principalmente em relação 
à garantia da rotulagem de alimentos transgênicos. 
33 A partir da década de 1920, diversas vertentes de agricultura surgem no mundo como forma de 
contraposição ao modelo que viria a se conformar a Revolução Verde. Na Europa se destacam a 
Agricultura Biodinâmica, iniciada por Rudolf Steiner em 1924; a Agricultura Orgânica, criada por Albert 
Howard entre 1925 e 1930; e a Agricultura Biológica, idealizada por Hans Muller, também entre 1925 e 
1930. No Japão, a partir de 1935, surge a Agricultura Natural baseada nas ideias de Fukuoka e Mokiti 
Okada. Além dessas, outras vertentes surgiram e são consideradas variantes das vertentes anteriores, 
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movimentos camponeses a favor da Reforma Agrária dos anos de 1950 e 1960 e nas 

lutas dos movimentos sociais do campo dos anos de 1980 (ALMEIDA, 2016). Portanto, 

a agroecologia no Brasil se inspira não apenas nas questões técnicas abordadas nas 

vertentes das agriculturas mais ecológicas, mas também nas questões sociais 

vinculadas aos impactos gerados a partir da difusão do pacote da Revolução Verde e, 

mais atualmente, na consolidação e expansão do Agronegócio. Existem na atualidade 

diversos entendimentos do que é agroecologia, assim como diversos conceitos que 

buscam sintetizá-los, no mundo e no Brasil. 

Merece destaque o trabalho de Wezel et al. (2009), por tratar a agroecologia 

de forma mais abrangente, a partir da proposição de três definições que auxiliam na 

compreensão da evolução dos diferentes usos e sentidos do termo. Esses autores a 

definem como sendo uma disciplina científica, um movimento político e social e um 

conjunto de práticas agrícolas. 

 

Figura 9: Os diferentes usos e sentidos da agroecologia 

 
 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Wezel et al., 2009 

 

                                                
como o método Lamaire-Boucher, a Permacultura, a Agricultura Ecológica, a Agricultura 
Ecologicamente Apropriada, a Agricultura Regenerativa, a Agricultura de Baixos Insumos, a Agricultura 
Renovável, a Macrobiótica, dentre muitas outras. Esse conjunto de vertentes e formas de se fazer 
agricultura mais ecológica foi intitulado, de forma geral, na década de 1970 como Agriculturas 
Alternativas (EMBRAPA, 2006). 
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Este conceito, em certa medida, vai ao encontro do mais utilizado no Brasil, 

assim como é proposto pela Associação Brasileira de Agroecologia34, em 2017: 

“A ABA (Associação Brasileira de Agroecologia) define em seu estatuto (artigo 

2º, parágrafo 1º) a agroecologia como ciência, movimento político e prática 

social, portadora de um enfoque científico, teórico, prático e metodológico que 

articula diferentes áreas do conhecimento de forma transdisciplinar e 

sistêmica, orientada a desenvolver sistemas agroalimentares sustentáveis em 

todas as suas dimensões.” (ABA, 2017, p.3) 

 

Portanto, o enfoque agroecológico deve ser entendido como um conjunto de 

princípios, conceitos e metodologias que orientam a construção de um novo 

paradigma para a agricultura, mais do que um conjunto de modos de fazer que 

possam ser aplicadas a diferentes contextos. Ou seja, a agroecologia não é um 

modelo pronto e acabado de se fazer agricultura, ou até mesmo um tipo de agricultura 

que possa ser reaplicado em diferentes contextos sociais e territoriais.  

Do ponto de vista do campo disciplinar científico, a agroecologia se apoia em 

diversas áreas do conhecimento, buscando um diálogo entre diferentes 

pesquisadoras e pesquisadores, a fim de compreender a agricultura de forma 

abrangente. Podemos destacar os campos da Ecologia Política, da Agronomia, da 

Saúde, das Ciências Biológicas, das Ciências Sociais, da Soberania e da Segurança 

Alimentar e Nutricional, dentre outros. Entretanto, o que conforma os “saberes 

agroecológicos”, segundo Leff (2002), é a convergência dos saberes científicos com 

os saberes populares e tradicionais.   

“Os saberes agroecológicos são uma constelação de conhecimentos, 
técnicas, saberes e práticas dispersas que respondem às condições 
ecológicas, econômicas, técnicas e culturais de cada geografia e de cada 
população. Estes saberes e estas práticas não se unificam em torno de uma 
ciência: as condições históricas de sua produção estão articuladas em 
diferentes níveis de produção teórica e de ação política, que abrem o caminho 
para a aplicação de seus métodos e para a implementação de suas 
propostas. Os saberes agroecológicos se forjam na interface entre as 
cosmovisões, teorias e práticas. A agroecologia, como reação aos modelos 
agrícolas depredadores, se configura através de um novo campo de saberes 
práticos para uma agricultura mais sustentável, orientada ao bem comum e 
ao equilíbrio ecológico do planeta, e como uma ferramenta para a 
autosubsistência e a segurança alimentar das comunidades rurais” (LEFF, 
2002, p. 37). 

 

Do ponto de vista do movimento social, a agroecologia busca denunciar o atual 

modelo de desenvolvimento agrícola e, em contrapartida, anunciar outras formas de 

                                                
34 No documento “Aspectos conceituais sobre agroecologia”, publicado para subsidiar os trabalhos 

produzidos para o X Congresso Brasileiro de Agroecologia (2017). 
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se fazer agricultura. Esse movimento tem como perspectiva a valorização das 

agricultoras e dos agricultores - e de todas as pessoas envolvidas nas diversas 

dimensões do sistema agroalimentar; a conservação dos territórios e das diversas 

formas de apropriação dos espaços, assim como a garantia do acesso à terra; a 

produção de alimentos não contaminados e uma produção alinhada às diferentes 

culturas alimentares e o amplo acesso a essa alimentação; dentre outros aspectos. 

“O potencial transformador da agroecologia pode ser apreendido por duas 
frentes complementares. Uma delas denuncia a lógica mercantil, produtivista 
e depredadora do modo capitalista de organização da produção agrícola e do 
sistema agroalimentar em geral. A outra anuncia as possibilidades de 
agriculturas diversas e formas distintas de organizar a produção e o consumo 
de alimentos a partir de um novo saber” (ALMEIDA, 2016, p. 129). 

 

Como marcos importantes da consolidação das articulações nacionais e 

regionais em torno da agroecologia no Brasil, temos a conformação da Associação 

Brasileira de Agroecologia (ABA-Agroecologia) e da Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA). A ABA reúne pesquisadoras e pesquisadores e estudantes das 

mais diversas áreas do conhecimento. Desde sua criação, vem realizando e apoiando 

ações dedicadas à construção do conhecimento agroecológico, principalmente em 

torno da construção dos Congressos Nacionais de Agroecologia (CBAs), que em 2017 

foi realizado em Brasília. O CBA reúne além do corpo técnico-científico, movimentos 

e organizações da sociedade civil.  

 

Figura 10: (1) Congresso Nacional de Agroecologia (Brasília, 2017) e (2) Encontro Nacional de 
Agroecologia (Belo Horizonte, 2018)  

 
Fonte: ABA (2017) e ANA (2018). 
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Já a ANA, se constitui como um espaço de articulação e convergência entre 

movimentos, redes e organizações da sociedade civil brasileira envolvidas com 

experiências concretas de promoção da agroecologia, de fortalecimento da produção 

familiar e de construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural (ANA, 

s/d). Atualmente, a ANA articula regionalmente diversos grupos, associações e 

organizações não governamentais, além de movimentos sociais de abrangência 

nacional. Como principal espaço construído em nível nacional de articulação, tem-se 

o Encontro Nacional de Agroecologia, que em 2018 foi sediado pela cidade Belo 

Horizonte, e reuniu todo o corpo constituinte dessa articulação. 

Em suma, a proposta agroecológica, em suas diversas dimensões (ambientais, 

sociais e econômicas) é o resultado do encontro entre o campo científico e o 

movimento social, que por sua vez, dão sustentação à prática. Com isso, a 

agroecologia caminha rumo à construção de sistemas agroalimentares saudáveis e 

sustentáveis, ou seja, a articulação entre produção, distribuição, comercialização e 

consumo.  

Das dimensões envolvidas nessa compreensão mais abrangente da 

agroecologia, a ambiental tem sido foco de inúmeros estudos e remonta à sua origem 

no Brasil. Boa parte desse campo se dedica a pesquisas que visam o desenvolvimento 

de formas alternativas de produção agrícola e pecuária a partir de uma interação mais 

harmoniosa com os ciclos naturais e/ou de baixo impacto ao meio ambiente35. Com 

isso, nota-se no Brasil uma maior articulação da agroecologia, enquanto modo de 

produção sustentável, a outros campos, principalmente os relacionados às questões 

ambientais (movimentos sociais, propostas e ações institucionais, dentre outras). 

Podemos dizer que as práticas agroecológicas são produtoras de água, se dedicam à 

preservação e proteção de nascentes e margens de curso d’água, são capazes de 

recuperar os solos, assim como aumentar sua permeabilidade e área de infiltração 

                                                
35 Como por exemplo os Sistemas Agroflorestais (SAFs). Segundo a Embrapa (2004), os SAFs são 
consórcios de culturas agrícolas com espécies arbóreas que podem ser utilizados para restaurar 
florestas e recuperar áreas degradadas. A tecnologia ameniza limitações do terreno, minimiza riscos 
de degradação inerentes à atividade agrícola e otimiza a produtividade a ser obtida. Além disso, há 
melhoria na estrutura e na atividade da fauna, do solo e maior disponibilidade de nutrientes. É 
alcançado um equilíbrio biológico que promove o controle de pragas e doenças. Além de contribuir para 
a conservação do meio ambiente, os benefícios dos sistemas agroflorestais despertam o interesse 
dos/as agricultores/as, pois, como estão alinhados à produção de alimentos, permitem oferecer 
produtos agrícolas e florestais, incrementando a geração de renda das comunidades agrícolas. 



50 
 

(contribuindo com os lençóis freáticos). Além disso, por não utilizar insumos, 

fertilizantes e defensivos químicos, não há contaminação química da água e do solo36. 

A base da produção agroecológica é a diversidade de frutas, legumes, 

verduras, que combinadas com outras espécies de plantas e animais, contribuem para 

adubação do solo, a fim de criar uma produção mais alinhada aos ciclos naturais. Ou 

seja, é uma produção complexa, carregada de diversos saberes, mais sustentável.  

No que se refere à questão social, podemos enumerar diversos benefícios da 

proposta agroecológica, a saber: a promoção da autonomia, a visibilização das 

culturas regionais, a valorização do trabalho coletivo e de outras formas 

organizativas37. Essa valorização também inclui as questões de gênero, dando 

visibilidade e valorizando o papel da mulher nos sistemas agroalimentares e na 

sociedade38.     

Para a difusão do conhecimento e dos “saberes agroecológicos”, o movimento 

agroecológico vem pautando a construção da Assistência Técnica e Extensão Rural - 

ATER, mais alinhada aos princípios da agroecologia, em contraposição à ATER 

tradicional que, em sua maioria, fundamenta-se no modelo convencional de produção 

agrícola. Além disso, vem construindo no Brasil diversos espaços de socialização e 

de encontros locais, regionais, estaduais e nacionais, como as Caravanas 

Agroecológicas, Seminários, Rodas de Conversa, encontros, dentre muitos outros.  

Em relação à comercialização, podemos destacar a aproximação da 

agroecologia com a Economia Popular e Solidária - EPS, que acontece desde muito 

tempo e tem como principal objetivo a autonomia das/os agricultoras/es na 

comercialização de seus produtos, além de proporcionar outros tipos de interações, 

como trocas e doações. Ademais facilitam a criação de redes de articulação e diálogo, 

aproximando produtor e consumidor. A relação da agroecologia com a Economia 

                                                
36 Existem diversas pesquisas de tecnologias ecológicas, métodos de cultivo e sistemas de produção 

sustentáveis produzidas por universidades, institutos federais e instituições no Brasil, como Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Epamig (Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), etc.  
37  Como estratégia para o fortalecimento dos sujeitos sociais, a agroecologia vem promovendo e 
incentivando a construção de associações e cooperativas de diversas características. De forma geral, 
esses formatos possuem características semelhantes no que toca à organização coletiva do trabalho, 
mas se distanciam nos interesses pelo qual são formadas: as cooperativas geralmente são 
organizações que se destinam quase que exclusivamente para a comercialização, enquanto as 
associações se organizam em torno da construção de espaços para trocas, discussões e reivindicações 
gerais. 
38 “Sem feminismo, não há agroecologia!” - lema emblemático do movimento feminista agroecológico. 
Para saber mais sobre a convergência entre o movimento feminista e o movimento agroecológico ver 
“Um olhar ecofeminista sobre as lutas por sustentabilidade no mundo rural” de Emma Siliprandi (2009). 
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Popular e Solidária39 é importante dado o caráter contra-hegemônico que ambos os 

campos possuem, pois questionam o modelo de desenvolvimento econômico do 

Estado e o modo capitalista de organizar as relações sociais e de trabalho. O conceito 

de EPS propõe elementos nucleares transversais que merecem destaque: 

     
“(i) a valorização do trabalho, do saber e da criatividade dos seres humanos, 
afirmando sua supremacia em relação ao capital; (ii) a identificação do 
trabalho associado e da propriedade associativa dos meios de produção 
como elementos fundamentais na construção de formas renovadas de 
organização econômica, baseadas na democracia, na solidariedade e na 
cooperação; (iii) a gestão democrática dos empreendimentos pelos próprios 
trabalhadores (autogestão); (iv) a construção de redes de colaboração 
solidária como forma de integração entre os diferentes empreendimentos” 
(SCHIMITT; TYGEL, 2009, p.108) 

  

Outro campo que tem diálogo com a agroecologia, no Brasil e no mundo, é o 

da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O conceito de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) tem sido construído no Brasil desde 1986, e caminha 

em sintonia com o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN. 

Atualmente a SAN é definida como sendo: 

 

“a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a  alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 
da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica 
e ambientalmente sustentáveis“ (BRASIL, 2006, p.4)  
 

 

O enfoque da SAN aposta em uma perspectiva sistêmica, que associa o acesso 

aos alimentos às condições de sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis 

que contribuem para a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA). 

A Soberania Alimentar, de forma  complementar a ideia de SAN, se relaciona com a 

autonomia da população nos processos de escolha das formas de produção e dos 

produtos que querem consumir, que implica na produção de alimentos de qualidade, 

seguros, diversos, ambientalmente sustentáveis e adequados à cultura local e 

também na difusão da informação sobre os modos de produção agrícola (ABRANDH, 

2013). O conceito de Soberania Alimentar converge com a demanda dos movimentos 

sociais camponeses, liderados principalmente pela Via Campesina40, de se 

                                                
39 Para saber mais sobre as confluências do campo agroecológico com a EPS ver o trabalho de Cláudia 
Schmitt e Daniel Tygel intitulado “Agroecologia e Economia Popular e Solidária: trajetórias, confluências 
e desafios” de 2009.  
40 A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de 

pequenos e médios agricultores, trabalhadores agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas e 
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contraporem às políticas agrícolas neoliberais desenvolvidas em diversas parte do 

mundo.   

Em suma, o campo da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e da 

Agroecologia caminham juntos, na medida em que ambos possuem como princípios 

o amplo acesso à alimentação saudável e sustentável, tendo como perspectiva a 

autonomia na produção de pequena escala, além de possuir as mesmas origens 

ideológicas baseadas no campesinato. Cabe ressaltar, que em diversas políticas41 de 

SAN, a agroecologia e a Agricultura Urbana ganham força e são uma aposta para o 

desenvolvimento da seguridade em relação à alimentação e à nutrição adequadas. 

 Portanto, podemos dizer que a agroecologia não se trata apenas de produzir 

sem o pacote proposto pela Revolução Verde, mas também de produzir outras 

relações sociais e outras relações com o território, em busca da valorização dos 

sujeitos envolvidos, assim como dos seus modos de vida.  

Compreendidas as diversas dimensões que o campo agroecológico incorpora, 

é preciso registrar que a transformação dos modos de produção convencional para a 

agroecologia acontece de forma gradativa e necessita de diversos subsídios - como a 

garantia de mercado, de informação (em relação às técnicas e tecnologias 

empregadas), do acesso à terra, dentre outros. Além disso, tem contribuído para a 

permanência e a resistência de práticas que de alguma forma não foram incorporadas 

à lógica da modernização.  

 A transformação do modelo convencional, priorizando principalmente os 

pequenos produtores/as, rumo à agroecologia, encontra diversos desafios (como a 

dependência dos grandes mercados, a falta de efetividade de políticas públicas, a falta 

de conhecimento e apropriação das formas de produção, dentre outros). A grande 

dependência gerada pelo sistema agroalimentar hegemônico torna a transição ainda 

mais difícil, pois pode agravar ainda mais a situação de vulnerabilidade na qual grande 

parte dos pequenos produtores/as se encontram. 

O princípio da “transição agroecológica” é um trabalho continuado de 

superação das forças hegemônicas atuantes e não se trata apenas de mudar as 

formas de produção, mas também implica alterar modos de vida e das relações 

sociais. 

                                                
negras da Ásia, África, América e Europa. Uma das principais políticas da Via Campesina é a defesa 
da soberania alimentar (ABRANDH, 2013).  
41 Como Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana (PNAUP), a Política Metropolitana de 
Segurança Alimentar e Nutricional proposta pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), dentre várias outras políticas municipais de 
SAN. 
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“Estes princípios [da agroecologia] devem ser utilizados na Transição 
Agroecológica, em um processo que procura transformar agroecossistemas 
de baixa diversidade biológica, frequentemente baseados em monocultivos e 
dependentes de insumos externos e não renováveis, em sistemas agrícolas 
mais diversos e que incorporam de forma gradual e progressiva princípios, 
métodos e tecnologias de base ecológica. Estas transformações envolvem, 
também, mudanças mais abrangentes nas relações sociais e ecológicas que 
constituem o atual sistema agroalimentar, implicando em uma reconfiguração 
das atuais formas de uso e apropriação dos recursos naturais, dos fluxos de 
energia e nutrientes direta ou indiretamente envolvidos na produção e 
consumo de alimentos, bem como de um amplo conjunto de dimensões, 
sociais e culturais, relacionadas à agricultura e à alimentação” (ABA, 2017, 
p.4). 
 

 

A “transição agroecológica” envolve não apenas os produtores e produtoras, 

mas uma grande diversidade de atores, como pesquisadores/as, técnicos de 

assistência e extensão rural, agente públicos, dentre outros, que darão suporte para 

a mudança dos modos de produção e de todo sistema agroalimentar. A transição 

envolve também diversas dimensões, constituindo-se como um processo conflituoso 

de mudança socioambiental, no qual a ação humana ocupa um lugar fundamental 

(ABA, 2017). Cabe ressaltar que não existe uma definição final do ponto que cada 

produção deva chegar, pois a busca da sustentabilidade dos agroecossistemas é 

dinâmica e constante. 

 

 

2.3. Algumas das diferentes formas de se fazer agricultura no Brasil 

 

O processo de urbanização e de modernização da agricultura fez surgir no 

Brasil diferentes formas de se fazer agricultura. O deslocamento do contingente 

populacional do campo para as cidades fez emergir práticas agrícolas que tem se 

relacionado com os modos de vida urbano. Por outro lado, ainda permanecem as 

relações dessa prática com os modos de vida rural. De modo geral, todas elas se 

relacionam com a lógica urbano-industrial, seja pelo hibridismo dos territórios (e suas 

dinâmicas) ou pelas transformações dos modos de vida (permeados pelos modos 

rurais e urbanos, ao mesmo tempo).  

Como vimos, podemos dizer que o setor agrícola brasileiro se divide a grosso 

modo em dois grandes campos: de um lado a grande produção exportadora - o 

Agronegócio; e por outro lado, a produção para abastecimento interno – com 

protagonismo dos/as pequenos/as agricultores/as. Atualmente podemos dizer que a 

produção realizada por esses/as agricultores/as são muito diversas e existem uma 

gama de atores envolvidos. Neste trabalho serão apresentados mais especificamente 
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os/as pequenos/as agricultores/as representados/as pelos campos da Agricultura 

Familiar - AF e o da Agricultura Urbana - AU. Vale ressaltar que, apesar da AF e AU 

serem trabalhadas de forma articulada neste trabalho, possuem trajetórias e 

processos de construção distintas. Na atualidade, notam-se algumas aproximações 

dessas agriculturas, tendo em vista a relação com os espaços coletivos promovidos 

pelo movimento agroecológico, as quais tem evidenciado que existem outras 

possibilidades de produção, de organização, comercialização e consumo, além da 

construção de outras relações com os territórios - seja no campo, ou na cidade (ou no 

híbrido rural-urbano).   

 

 

2.3.1. Das formas e funções da Agricultura Familiar  

 

O campo agroecológico busca de diferentes formas a manutenção e a 

transformação dos modos de produção da Agricultura Familiar - AF, tendo em vista a 

complexidade dos modos de fazer que esse grupo possui e das diversas situações 

que vem enfrentando (como a falta de incentivo e fortalecimento). Esse grupo tem 

contribuído, em grande parte, para o abastecimento interno e para o acesso à 

alimentação da população brasileira, sendo imprescindível o avanço no trato desse 

grupo por parte do Estado. Wanderley (2009, p.42), a partir dos dados utilizados do 

Censo Agropecuário de 1995/1996, nos mostra a importância da Agricultura Familiar 

no conjunto da agricultura brasileira: 

 

“Os agricultores familiares representam 85,2% do total de estabelecimentos, 
ocupam 30,5% da área total e são responsáveis por 37,9% do valor bruto da 
produção agropecuária nacional. Quando considerado o valor da renda total 
agropecuária (RT) de todo o Brasil, os estabelecimentos familiares 
respondem por 50,9% do total de R$ 22 bilhões... Esse conjunto de 
informações revela que os agricultores familiares utilizam os recursos 
produtivos de forma mais eficiente que os patronais, pois, mesmo detendo 
menor proporção da terra e do financiamento disponível, produzem e 
empregam mais do que os patronais” (apud GUANZIROLLI et al, 2001, p. 55). 

 

A consolidação da AF no Brasil permeia diversos movimentos do campo, assim 

como a conquista na construção de políticas públicas voltadas para esse grupo social. 

Entender a trajetória desse grupo auxilia na compreensão da trajetória do movimento 

agroecológico brasileiro, principalmente no que toca a agricultura camponesa42. O 

processo de construção, apropriação e uso do conceito reflete o processo histórico de 

                                                
42 Será apresentada melhor mais adiante.  
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amplos conflitos fundiários e das disputas de paradigmas inseridos na agricultura 

contemporânea.  

O conceito de Agricultura Familiar utilizado pelas políticas públicas, 

principalmente pela Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais, é fruto de intensos debates e apresenta um conjunto de critérios 

para definir os/as agricultores/as que irão acessar seus benefícios43. A partir do 

atendimento a esses critérios, o governo emite uma declaração - DAP (Declaração de 

Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF), 

da qual garante ao produtor o acesso ao PRONAF, mas também às outras políticas 

públicas, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)44, o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE)45, dentre outros46. 

Esses requisitos e a caracterização da AF pela política nacional tende a 

associar a apenas os agricultores/as que acessam essa política o título de agricultor 

familiar. Ou seja, apenas aqueles que possuem DAP e comprovação legal de sua 

atividade são reconhecidos em nível institucional. Entretanto, é necessário adotar um 

enfoque mais abrangente para a compreensão e definição desse grupo social, pois 

existem diversos agricultores/as que não acessam a política, mas que se aproximam 

e estão inseridos na construção do que veio a constituir a Agricultura Familiar.     

A AF é muito diversa, sendo complexa a definição conceitual e a construção 

dos critérios adotados pelas políticas públicas. Mesmo com essa complexidade, existe 

atualmente um consenso e algumas evidências que esse grupo, a partir das formas 

de ocupação do espaço, das tradições acumuladas e das identidades, fazem do meio 

rural seu lugar de reprodução da vida47. Se demanda portanto, um tratamento que vá 

                                                
43 A Lei Nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, caracteriza o agricultor familiar e o 
empreendedor familiar rural que pratica atividades no meio rural a partir dos seguintes critérios: não 
deter, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-
de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; ter 
percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou 
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e dirigir estabelecimento com a família. 
44 Criado em 2003, destina-se a regulamentar a compra institucional (estatal) de produtos da Agricultura 
Familiar e os destina para o atendimento social e para a constituição de estoques de alimentos. 
45  Desde 2009, esse programa regulamenta e cria a determinação legal para que ao menos 30% dos 
alimentos adquiridos por instituições públicas (como escolas, dentre outras) sejam comprados 
diretamente da agricultura familiar, sendo priorizados os alimentos agroecológicos ou orgânicos. 
46 Outras políticas também podem ser destacadas, como a Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (PNATER) e especialmente a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica 
(PNAPO), da qual decorre o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO. De 
forma geral, essas políticas podem ser considerados frutos da movimentação social em torno da 
garantia de investimentos públicos na AF. 
47 As distintas atividades, autônomas ou combinadas entre si, evidenciam definições de que a 
Agricultura Familiar são pequenos ou médios agricultores/as, proprietários/as ou não das terras que 
trabalham; os/as assentados/as dos projetos de reforma agrária; trabalhadores/as assalariados/as que 
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para além de uma forma homogeneizada, reconhecendo as singularidades, as 

demandas e os conflitos internos de cada um/a dos/as pequenos/as agricultores/as. 

De certa forma, este grupo social na atualidade possui diversas semelhanças 

do que se compreende por camponeses. Existe ampla bibliografia no que toca o 

campesinato, assim como sobre as transformações que esse grupo social sofreu ao 

longo do tempo no Brasil. De forma geral, o campesinato se refere à população que 

vive nas áreas rurais e incorpora uma diversidade de atores que possuem diversos 

traços em comum. A compreensão desses traços inclui um campo de agricultores/as 

não patronais e não latifundiários/as que exercitam formas próprias de viver e 

trabalhar e que se constituem em função da referência ao patrimônio coletivo e ao 

pertencimento à comunidade rural (WANDERLEY, 2009, p. 40). O campesinato não 

se trata apenas da forma pelo qual é feita a produção, incorporando a dimensão 

cultural atrelada aos modos de vida. Os fundamentos dessa dimensão se associam 

aos modos de organização do trabalho, das relações entre as pessoas e também com 

o espaço.  

Por outro lado, o pacote promovido pela Revolução Verde difunde uma nova 

racionalidade que também transforma a produção agrícola realizada pela AF, 

principalmente a partir do acesso à assistência técnica e extensão rural. Com isso, a 

modernização atinge também suas formas de organização do trabalho e seus modos 

de vida, os inserindo à dinâmica industrial capitalista. 

 Os estudos de Maria Wanderley (2014) e de Ploeg (2008)48 nos ajudam a 

compreender a complexidade que a AF possui na atualidade. A partir da compreensão 

dos diferentes modos de se fazer agricultura na contemporaneidade, os autores 

propõem duas distinções conceituais ou arranjos político-econômicos da da AF: a 

agricultura familiar empresarial e a agricultura familiar camponesa. No que toca a 

agricultura familiar empresarial49, os autores apontam o distanciamento dos valores 

do campesinato, incorporando uma lógica de produção voltada principalmente para a 

geração de lucros. Ou seja, a agricultura familiar pode estar presente em uma 

categoria genérica do ‘agronegócio’, integrando as principais culturas agropecuárias 

                                                
permanecem residindo no campo; povos da floresta, dentre os quais, agroextrativistas, caboclos/as, 
ribeirinhos/as, quebradeiras de coco babaçu, açaizeiro/as, seringueiros/as; as comunidades de fundo 
de pasto; trabalhadores/as dos rios e mares, como os/as caiçaras, pescadores/as artesanais; e ainda 
comunidades indígenas e quilombolas (WANDERLEY, 2009). 
48 Para saber mais sobre as proposições conceituais em torno da recampesinização e sobre a leitura 
dos sistemas agrícolas no mundo atual, ver o livro “Camponeses e impérios alimentares: lutas por 
autonomia e sustentabilidade na era da globalização”, de Jan Douwe van der Ploeg (2008). 
49 Neste grupo, a produção é especializada, tendo a incorporação da lógica industrial, seguindo as 
regras do mercado e se tornando dependente do capital financeiro. 
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do país e as grandes cadeias produtivas globalizadas (juntamente com os grandes 

proprietários e empresários do setor agrícola) (WANDERLEY, 2014).  

No que toca a agricultura familiar camponesa, destacam a forma pelo qual o 

trabalho se organiza e se fundamenta. Segundo Wanderley (2014), mesmo que a AF 

esteja integrada ao mercado e respondendo às suas exigências, o fato de permanecer 

familiar não é insignificante e tem como consequência o reconhecimento de que essa 

lógica, cuja origem está atrelada ao campesinato, não é extinguida. Esse/a 

agricultor/a, de alguma forma permanece camponês/a (WANDERLEY, 2014). 

De forma geral, os autores buscam evidenciar as distintas motivações e visões 

em torno da produção agrícola, incorporando também as distintas perspectivas 

inseridas no grupo de pequenos/as agricultores/as da AF. Para além de criar 

definições rígidas, pois no plano empírico essas relações são ainda mais complexas, 

essas distinções auxiliam na compreensão da inserção do modo capitalista na 

produção da AF. Essa inserção, de forma geral, resulta no distanciamento dos modos 

nos quais o campesinato se fundamenta, configurando uma importante frente de ação 

do movimento agroecológico de “recampesinação” desses agricultores/as50.  

Além dos arranjos político-econômicos da AF, merecem destaque outros 

fatores que contribuem para a diversidade de situações que esse grupo tem 

enfrentado na atualidade. Do ponto de vista do território, podemos destacar os 

conflitos relacionados ao acesso terra, pois existe uma diversidade de condições no 

que se refere à propriedade. Podemos citar agricultoras/es que possuem a 

propriedade da sua unidade produtiva mas também muitos outros/as que necessitam 

de algum contrato e/ou relação de pagamento e/ou legitimidade legal pelo uso da 

terra, como é o caso dos arrendatários, dos meeiros, dos posseiros, dos ocupantes, 

dos parceiros, dentre outras situações. Ao mesmo tempo, diversas pesquisas, como 

as desenvolvidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

apontam uma quantidade significativa de latifúndios improdutivos em todo o Brasil, 

inclusive nas regiões metropolitanas.  

A aposta da agroecologia na transição da agricultura familiar empresarial, 

assim como do fortalecimento e manutenção da AF no geral, também incorpora outras 

                                                
50 O conceito de “recampesinação” se trata, a grosso modo, do processo de resgate dos valores e dos 
modos de produção e reprodução dos camponeses, que vai de acordo com o conceito de “transição 
agroecológica”, apresentado anteriormente. Ou seja,  a transição agroecológica se trata de garantir 
formas para a transformação do caráter empresarial adotado por muitos agricultores e agricultoras, 
transformando os modos capitalistas de produção para outros mais alinhados ao campesinato. É 
importante mencionar que essa proposta não busca um retorno ao passado, mas sim uma 
ressignificação e aplicação mais atual do que o campesinato oferece.  
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dimensões, não só aquelas voltadas especificamente para as questões econômicas. 

A noção de “multifuncionalidade” da Agricultura Familiar nos ajuda a entender o 

alcance e o potencial que esse tipo de organização e produção agrícola pode alcançar, 

tendo em vista a dimensão social, cultural e ambiental. A multifuncionalidade 

evidencia as diversas contribuições em torno da segurança alimentar da sociedade; 

da manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade dos territórios; 

da geração de empregos e renda; da manutenção dos vínculos sociais e culturais. 

Além disso, contribui para pensar em outras lógicas econômicas, como a partilha, a 

cooperação e a reciprocidade.   

Outra noção importante, ou estratégia, que auxilia na reprodução social e na 

manutenção da AF no Brasil, é o da “pluriatividade”. A pluriatividade consiste na 

ocupação dos/as agricultores/as para além das atividades agrícolas. De forma geral, 

consiste na venda da força de trabalho para setores de atividades tipicamente 

urbanas, como o trabalho na construção civil e/ou no setor terciário, que passa a ser 

uma importante forma de complementação de renda. Cabe ressaltar, que essa 

situação de combinação das duas atividades não pode ser confundida com aquelas 

em que o indivíduo reside em áreas consideradas rurais, mas se envolve 

integralmente com atividades urbanas, ou seja, não está envolvido com a atividade 

agrícola. Alguns autores, como Schneider (2006), atribuem essa combinação às 

mudanças que aconteceram no campo nos últimos anos, que resultou na interação 

dos/as agricultores/as aos mercados de produtos ligados à agropecuária e também à 

vida urbana, que acaba conformando uma importante estratégia de manutenção por 

proporcionar versatilidade e flexibilidade frente ao avanço do capitalismo e das 

transformações dos espaços rurais.  

 A partir da interação das unidades produtivas com as dinâmicas urbanas e 

também das transformações vivenciadas no meio rural, outro aspecto importante a 

ser analisado no que toca a AF é a localização das unidades agrícolas em relação à 

definição de rural e urbano. Por muito tempo, essa definição era utilizada pelas 

políticas específicas para caracterizar as atividades rurais, impedindo boa parte dos 

agricultores e das agricultoras o acesso às políticas públicas. A localização das 

unidades produtivas nos ajuda a entender a complexidade das configurações 

territoriais no que tange o rural e o urbano.  

 Em muitas situações, principalmente nas regiões metropolitanas, 

agricultoras/es familiares e suas respectivas unidades de produção se encontram 

muito próximas ou até mesmo inseridas nas zonas urbanas e/ou em meio ao ambiente 
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densamente construído, como veremos melhor no capítulo 3. Por esse motivo, as 

políticas públicas atuais consideram a ocupação e a caracterização da atividade - 

desvinculadas da localização da unidade, como critério para serem incluídos nos 

benefícios das políticas, mostrando um avanço no trato da dicotomia entre rural e 

urbano na atualidade. A partir disso, novas proposições e adjetivações ao termo da 

AF surgem, como o da agricultura familiar urbana, colaborando para a complexificação 

das dicotomias que ainda existem entre campo-cidade, rural-urbano, mas também 

contribuindo para sua superação.   

Esses diversos contextos territoriais da AF acabam promovendo possíveis 

articulações com outras formas da agricultura, que apesar da invisibilidade, 

contribuem para o abastecimento da população e transformação espacial, 

representadas principalmente pela Agricultura Urbana. Essa prática tem apontado 

caminhos para a construção de sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis, 

tendo em vista a aproximação desse campo com a agroecologia. 

 

 

2.3.2. Das formas e funções da Agricultura Urbana51 

 

O interesse pela Agricultura Urbana - AU perpassa pela sua relação com a 

cidade, principalmente pelos debates em torno do desenvolvimento sustentável e da 

gestão ambiental do espaço urbano, mas também como alternativa para apoiar a 

erradicação da pobreza, da fome e da redução da mortalidade infantil, dentre outros52. 

Entretanto, a AU como objeto de políticas públicas governamentais pode fazer 

transparecer objetivos ocultos por trás dos objetivos formais, como por exemplo a 

associação de um “marketing” verde às cidades que contribuem para a disputa por 

investimento no contexto internacional e nacional, promovidas pela globalização e o 

livre investimento de capital internacional.  

 A partir dos diversos entendimentos em torno da AU no mundo, assim como 

dos diversos enfoques e entendimentos relacionados à esse campo, neste trabalho 

utiliza-se o conceito fruto dos esforços para a construção da Política Nacional de 

                                                
51 Esse tópico foi elaborado a partir da tese de doutorado “Isto e Aquilo - agriculturas e produção do 

espaço na Região Metropolitana de Belo Horizonte” de Daniela Almeida (2016). Essa tese configura 
uma importante referência no que toca a Agricultura Urbana no Brasil e sua relação com a Agroecologia.  
52 No Brasil, por exemplo, a Agricultura Urbana teve mais reconhecimento na agenda do Governo 

Federal através do Programa Fome Zero e com a formulação de políticas públicas de SAN, desde 2003.  
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Agricultura Urbana e Peri-urbana, que avança em certa medida na conceituação e na 

ampliação das funções dessas práticas agrícolas no contexto brasileiro. 

“A agricultura urbana é conceito multidimensional que inclui a produção, a 
transformação e a prestação de serviços, de forma segura, para gerar 
produtos agrícolas (hortaliças, frutas, plantas medicinais, ornamentais, 
cultivados ou advindos do agroextrativismo, etc) e pecuários (animais de 
pequeno, médio e grande porte) voltados para o auto consumo, trocas e 
doações ou comercialização, (re)aproveitando-se, de forma eficiente e 
sustentável, os recursos e insumos locais (solo, água, resíduos, mão-de-obra, 
saberes, etc.). Essas atividades podem ser praticadas nos espaços intra-
urbanos ou periurbanos, estando vinculadas às dinâmicas urbanas ou das 
regiões metropolitanas e articuladas com a gestão territorial e ambiental das 
cidades. Essas atividades devem pautar-se pelo respeito aos saberes e 
conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero através do uso 
de tecnologias apropriadas e processos participativos promovendo a gestão 
urbana social e ambiental das cidades, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida da população urbana e para a sustentabilidade das 
cidades” (SANTANDREU; LOVO, 2007, p.10). 

 

 Esse conceito traz o caráter multidimensional da AU, não a vinculando apenas 

à produção de alimentos e valorizando a diversidade no que toca à destinação dessa 

produção, como o auto consumo, as trocas e as doações muito presentes nessa 

prática. Outra noção importante é a incorporação da ideia de vinculação às dinâmicas 

urbanas e à gestão territorial e ambiental das cidades, enfatizando as interfaces dessa 

prática com o planejamento e com as ideias de desenvolvimento sustentável muito 

presentes nos dias atuais. Além disso, incorpora o protagonismo dos sujeitos e sua 

diversidade, dando destaque para a valorização dos saberes e para a promoção da 

equidade de gênero. Entretanto, devemos destacar que esse conceito precisa evoluir 

a partir da necessidade de compreender e intervir na realidade, bem como a partir de 

esforços de aproximação com outros conceitos relacionados (como o próprio conceito 

de urbano). 

 Duas noções importantes utilizadas na literatura, como nos trabalhos de 

Veenhuizen (2006) e Mougeot (2005), permeiam a construção conceitual de AU e 

merecem ser ressaltadas: a heterogeneidade e a multifuncionalidade. No que toca a 

heterogeneidade, se destacam as diversas formas e tipos de práticas de AU, seja do 

ponto de vista dos espaços, dos produtos, dos modos de produção, da destinação e 

da escala de produção. Na AU existe uma dificuldade de se encontrar padrões, pois 

são diversos os objetivos, as necessidades de apoio, as interações com outras 

questões urbanas e os desafios vivenciados. Para exemplificar, podemos citar as 

práticas domiciliares (como os quintais), as hortas comunitárias, os cultivadores de 

beira de estrada, as cooperativas, hortas verticais, produção na cobertura de edifícios, 

produção em espaços públicos (como praças e parques), dentre outros. Em relação à 
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produção, apesar da difundida visão de que a AU só produz hortaliças, podem ser 

encontradas frutas, legumes, plantas medicinais, cogumelos, plantas ornamentais, 

produtos do extrativismo, mel, aves, peixes, dentre outros. Já em relação aos modos 

de produção, podem ser vistos tanto as práticas em sintonia com os princípios da 

agroecologia, quanto aquelas mais envolvidas com os modos da Revolução Verde. A 

AU também incorpora o processamento, o beneficiamento, a comercialização, as 

trocas, as doações e a complexa interação entre todas essas atividades.  

 No que tange à multifuncionalidade, podemos destacar os benefícios dessa 

prática a partir das dimensões sociais, ambientais e econômicas. Os benefícios se 

relacionam à segurança alimentar, nutrição e saúde da população; à criação de 

trabalho e geração de renda (direta e indireta); ao desenvolvimento comunitário; à 

reciclagem de resíduos urbanos (principalmente a partir da compostagem do lixo 

orgânico); à manutenção de espaços verdes e da qualidade ambiental da cidade, 

dentre outros.  

 Esses dois aspectos nos mostram a diversidade de formas e funções que essa 

prática desenvolve nos espaços e nos territórios urbanos. Alguns autores, como 

Veenhuizen (2006), buscam evidenciar os diferentes sentidos dessa prática a partir 

da construção de três tipos básicos de AU, que ajudam na construção de mecanismos 

mais adequados de apoio e financiamento: a agricultura de subsistência, a agricultura 

mais orientada para o mercado e as atividades agrícolas realizadas como lazer ou 

recreação. 

“A agricultura de subsistência, que faz parte das estratégias de vida (livelihood 
strategies), especialmente dos pobres urbanos, envolve principalmente a 
produção de alimentos e plantas medicinais para consumo doméstico. A 
agricultura mais orientada para o mercado (market-oriented activities) 
compreende desde empreendimentos de base familiar até empresas 
agrícolas de grande escala. Um terceiro tipo compreende as atividades 
agrícolas realizadas como lazer ou recreação, de forma regular ou ocasional, 
apresentando caráter multifuncional (multifunctional character). Os autores 
ressaltam que quando adotam métodos de produção ecológica, essas 
atividades, além da produção de alimentos e geração de renda, podem 
desempenhar importante papel na gestão ambiental e representar um 
caminho para manter ou recuperar a relação entre cidadãos e a natureza e 
experimentar os ciclos de produção de alimentos” (apud ALMEIDA, 2016, p. 
69).  

  

As diversas formas e funções da AU no Brasil podem ser ilustradas pela 

presença de diversas hortas e pomares comunitários em bairros periféricos, assim 

como canteiros de diversas plantas - alimentícias e medicinais, em praças e árvores 

frutíferas espalhadas pela cidade, que proporcionam trocas solidárias dentro do 

espaço urbano. Também merecem destaque os espaços de feiras livres e/ou 
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estabelecimentos da Economia Popular e Solidária. Para além da função da 

comercialização, as feiras espalhadas pela cidade proporcionam o contato entre 

produtores e consumidores, além de desempenhar espaços de usos coletivos, na 

medida em que shows, oficinas e ações educativas, dentre outras, acontecem 

simultaneamente à venda dos produtos. 

De forma geral, a contribuição da AU no contexto brasileiro permeia a criação 

de espaços comunitários e a reapropriação dos espaços públicos. Podemos citar 

também o papel educativo que ela exerce, seja na educação ambiental ou na 

educação nutricional; no trato dos resíduos sólidos; na questão da saúde, utilizando 

conhecimentos tradicionais no preparo de chás e outros produtos à base de plantas 

medicinais; nas questões de acesso à moradia, contribuindo para os movimentos que 

lutam pela habitação digna e ambientes urbanos de qualidade, dentre outros.   

A diversidade da AU também se relaciona com outras dimensões. Em relação 

ao trabalho, que pode ser temporário ou permanente, formal ou informal, 

profissionalizado ou não, combinado ou não com outras ocupações (a noção da 

pluriatividade também pode ser empregada aqui), contribui para  uma emancipação 

de alguns grupos sociais urbanos marginalizados da sociedade. Também se aproxima 

das questões da vida cotidiana, como a produção de alimentos para o auto-consumo, 

trocas e doações, para usos terapêuticos e medicinais, para o uso coletivo ou 

individual, dentre outros. 

Por outro lado, outras estratégias e motivações também permeiam a 

construção de espaços da Agricultura Urbana no Brasil, como empreendimentos em 

shoppings centers53, nos topos dos edifícios, dentre outros, que possuem uma carga 

considerável de tecnologia e capital aplicado. Os modos de produção podem até ser 

atrelados à uma produção sustentável e de base ecológica, mais o caráter empresarial 

pode distanciá-las do potencial transformador promovido por essas práticas.   

Portanto, para dentro do campo da Agricultura Urbana, existem diversos 

interesses e abordagens, assim como diversos benefícios para a cidade, 

principalmente no que toca a reconexão com os espaços públicos e coletivos. 

Merecem atenção as formas que se articulam com o caráter mais empresarial, sendo 

necessário potencializar a articulação dessas práticas com a agroecologia.  

É importante compreender que a AU não é só um conjunto de tipos de 

agricultura na cidade, mas também contribui para outros modos de vida e usos 

                                                
53 Como a “maior fazenda urbana da América Latina” BeeGreen, localizada em um shopping center de 

Belo Horizonte.  
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urbanos, que estão intrinsecamente relacionadas à noção de urbanidade. Ela 

incorpora também alguns desafios relacionados à dinâmica urbana, como a 

apropriação do espaço pelo capital - como o mercado imobiliário, que tende a construir 

espaços individuais e privados dentro da cidade. Além disso, também se relaciona 

com a questão urbano-ambiental, criando e mantendo espaços verdes com usos 

diversos, aproximando o urbano da natureza. 

A produção de alimentos na cidade remonta a épocas anteriores em diversas 

partes do mundo. No Brasil, ou no período pré-colonial, por exemplo, vimos que em 

algumas comunidades indígenas, a produção de alimentos dividia espaço com outros 

usos da cidade. Também é possível notar, em diversos registros históricos, a 

produção de alimentos nos quintais das moradias desde o período colonial. Mais 

recentemente, devido ao deslocamento da população do campo para a cidade, é 

possível notar diversas práticas que surgem a partir do contato dos modos de vida 

rural com o meio urbano (quintais, dentre outros). Por outro lado, é possível notar 

também espaços da Agricultura Urbana frutos de ações institucionais e políticas 

públicas, como hortas escolares, comunitárias, dentre outros.  

 Um marco importante para o desenvolvimento da Agricultura Urbana - AU no 

Brasil, é a atuação das agências de cooperação e organizações para o 

desenvolvimento em âmbito internacional. A partir da década de 90, principalmente, 

acontece um processo de interesse nesse tipo de produção agrícola, sendo essa 

década significativa na difusão e reconhecimento da AU no mundo e no Brasil54. 

Vale mencionar também, o processo de mobilização em torno da construção 

da Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. Essa política é fruto de uma 

pesquisa financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), em parceria com a FAO55, e de um Seminário Nacional de Agricultura Urbana 

e Periurbana. A pesquisa tinha como objetivo a identificação de iniciativas de 

agricultura urbana e periurbana no Brasil, da qual tem como resultado o documento 

“Panorama da Agricultura Urbana e Periurbana no Brasil e Diretrizes Políticas para 

                                                
54  As agências internacionais, principalmente a Organização das Nações Unidas (ONU) no que toca a 
Alimentação e a Agricultura (FAO), a Rede Internacional de Centros e Recursos em Agricultura Urbana 
e Segurança Alimentar (RUAF Foundation), dentre outras organizações, através da criação de 
resoluções, da promoção de debates e eventos internacionais, da criação e financiamento de projetos, 
inseriu essa temática na América Latina, o que resultou na construção de algumas políticas públicas e 
ações governamentais em diversas partes do Brasil. 
55 A pesquisa foi realizada nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiânia, Belém, Fortaleza, Recife e Salvador, coordenada pela 
organização não-governamental Rede de Intercâmbio de Tecnologias Alternativas (REDE), sediada em 
Belo Horizonte, e pelo Instituto IPES - Promoção do Desenvolvimento Sustentável, sediada em Lima, 
Peru (ALMEIDA, 2016). 
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sua Promoção: Identificação e Caracterização de Iniciativas de AUP em Regiões 

Metropolitanas Brasileiras” que subsidiou a construção da Política Nacional e do 

conceito mencionado anteriormente. 

O processo de mobilização em torno da construção tanto da política nacional, 

quanto de outros programas do governo, assim como dos vários encontros 

promovidos pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), 

tem contribuído para a visibilidade da AU em âmbito nacional, regional e local. 

Podemos destacar como resultado dessa articulação nacional, a criação de diversas 

redes e fóruns regionais espalhados por todo o Brasil. A exemplo, temos a Articulação 

Metropolitana de Agricultura Urbana (AMAU) em Belo Horizonte, a Rede Carioca de 

Agricultura Urbana no Rio de Janeiro, o Movimento Urbano de Agroecologia de São 

Paulo (MUDA-SP), o Movimento de Agroecologia Urbana de Natal (MAUN), dentre 

outros.  

Como expoente de articulação de movimentos e organização de vários tipos 

em âmbito nacional, podemos citar o Coletivo Nacional de Agricultura Urbana (CNAU), 

fruto do III Encontro Nacional de Agroecologia - ENA, realizado na cidade de Juazeiro 

em 2014. Esse Coletivo reúne agricultoras e agricultores familiares, representantes de 

povos de terreiro e matriz africana, de comunidades indígenas, de movimentos de 

defesa da cultura alimentar, de movimentos populares urbanos, ativistas urbanos/as, 

estudantes, pesquisadoras e pesquisadores, dentre outros.  

Portanto, a AU no mundo e no Brasil vem ganhando visibilidade através das 

inúmeras iniciativas e movimentos que vem aumentando cada dia mais. Isso reflete o 

aumento da demanda por pesquisas para a compreensão dos sujeitos sociais 

envolvidos, as formas de produção e tecnologias sociais que estão sendo criados à 

partir dessa prática. Entretanto, isso não se reflete na conformação das políticas 

públicas brasileiras pois, apesar de ter sido construída uma política nacional, não se 

verifica uma efetividade garantida. 

 Nas últimas décadas, a AU vem se aproximando do campo agroecológico 

brasileiro, apesar das dicotomias reafirmadas em diversos espaços de diálogo com 

esse campo. A exemplo dos processos mais recentes, em 2017, a AU configurou um 

eixo importante no X Congresso Brasileiro de Agroecologia - CBA56, sendo 

reconhecida, em algum nível, como importante meio de garantir a consolidação de 

sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis. Outro exemplo importante de 

                                                
56 Simultaneamente, foram realizados o VI Congresso Latino-Americano de Agroecologia e o V 

Seminário do DF e Entorno de Agroecologia. 
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articulação entre esses dois campos, foi a construção do IV ENA com o lema 

“Agroecologia e Democracia: unindo campo e cidade”. Nesse encontro foram 

realizadas três atividades relacionadas mais especificamente à AU, organizadas pelo 

CNAU e outros parceiros, sendo elas: a construção da instalação artístico-pedagógica 

intitulada “Metrópoles”, que constituía a programação da atividade “Construção da 

Agroecologia em Territórios e Biomas”; o seminário temático “Agriculturas Urbanas e 

Direito à Cidade”; e o seminário internacional “Sistemas Alimentares Agroecológicos 

em Regiões Metropolitanas”. Esses espaços representam o avanço da articulação 

acadêmica e política entre os dois campos, mostrando que a agroecologia vem se 

abrindo para a AU, e vice-versa, rumo à consolidação de modos de fazer agricultura 

mais ecológicos, sustentáveis e justos no campo e na cidade. 

Cabe destacar, que a AU não pode ser entendida a partir da contraposição 

entre uma agricultura da cidade e uma agricultura do campo, pois, como vimos, os 

territórios atualmente se mostram híbridos, sendo a relação entre ruralidade e a 

urbanidade muito complexa.  

Nesse sentido, a AU se mostra como uma possibilidade real de articulação da 

noção de ruralidade (relacionada à prática agrícola e ao rural) com a urbanidade 

(relacionada aos usos não capitalistas do espaço urbano). Ou seja, como uma prática 

social que não opõe a cidade ao campo e sinaliza uma possível conciliação ou 

articulação entre a cidade - vista como lugar de atividades não agrícolas, e a 

agricultura - vista apenas como atividade econômica rural (COUTINHO; COSTA, 

201157 apud ALMEIDA, 2016).   

  

  

                                                
57 Para saber mais sobre a AU do ponto de vista da relação entre ruralidades e urbanidades, ver o 
trabalho de Maura Neves Coutinho e Heloisa Soares de Moura Costa intitulado como: “Agricultura 
urbana: prática espontânea, política pública e transformação de saberes rurais na cidade” de 2011.  
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Capítulo 3 – Para além do rural e urbano na Região Metropolitana de 

Belo Horizonte 

 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) atualmente é composta por 

34 municípios e possui uma população de cerca de 4.882.997 habitantes (segundo o 

Censo Demográfico do IBGE de 2010), sendo 96.402 considerados como população 

rural (1,97%). Notoriamente a maioria da população vive em áreas consideradas 

urbanas, fazendo com que a RMBH seja a terceira maior aglomeração urbana do país, 

além de representar o centro político, econômico, cultural e demográfico do estado de 

Minas Gerais (TONUCCI FILHO, 2012). 

A RMBH foi oficialmente institucionalizada em 197358, inicialmente composta 

por 14 municípios. A composição atual se dá pelos processos de emancipação de 

alguns municípios e também pela incorporação de outros ao longo do tempo. A 

decisão pela inclusão dos municípios não necessariamente seguiram lógicas técnicas 

que justificassem essas vinculações à RMBH. Segundo Gouvêa (2005)59, apud 

Tonucci Filho (2012, p.97), “a incorporação de muitos desses municípios se deveu 

mais por motivações políticas do que considerações técnicas a respeito da sua efetiva 

integração e vinculação ao processo de metropolização, segundo critérios 

demográficos, urbanísticos e socioeconômicos precisos”. Entretanto, se analisarmos 

aspectos como o abastecimento de alimentos, podemos perceber outras relações 

entre esses municípios, principalmente em relação ao centro metropolitano - o 

município Belo Horizonte. Além desses vínculos em relação ao abastecimento, 

questões ambientais (como a institucionalização e gestão das Unidades de 

Conservação - UCs) e de abastecimento de água (como represas que se encontram 

em municípios menos integrados ao processo de metropolização), também podem 

justificar a incorporação de alguns municípios à RMBH.  

Além dos 34 municípios que compõem a RMBH, outros 14 constituem o que foi 

denominado como Colar Metropolitano60. Alguns desses municípios se encontram 

mais ou menos inseridos nas lógicas metropolitanas e até mesmo com papel regional 

importante, como é o caso do município de Sete Lagoas, considerado como um 

importante centro regional.  

                                                
58 Através da Lei Complementar Federal nº 14. 
59 Ronaldo Guimarães Gouvêa, em seu livro “A questão metropolitana no Brasil”, 2005.  
60Inicialmente, a partir da Lei Complementar nº 26, o Colar Metropolitano era composto por 20 

municípios.  
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Figura 11: Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e Colar Metropolitano61 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do IBGE, 2018 

 

Existe uma extensa literatura de referência sobre a formação, transformação e 

consolidação da RMBH62. Em sua maioria, convergem para a análise da atuação do 

Estado e do mercado privado, pois possuem papel central no processo de crescimento 

urbano, industrialização e metropolização dos municípios que vieram a constituir a 

RMBH. Podemos dizer que os processos de expansão e articulação do tecido urbano 

resultaram uma segregação socioespacial que ainda marca a estrutura da metrópole, 

além de uma forte dependência dos demais municípios em relação à Belo Horizonte - 

conformando o que é denominado como modelo centro-periferia.  

                                                
61 RMBH: 1.Belo Horizonte, 2.Vespasiano, 3.Santa Luzia, 4.Sabará, 5.Nova Lima, 6.Ibirité, 7.Betim, 

8.Contagem, 9.Ribeirão das Neves, 10.São José da Lapa, 11.Pedro Leopoldo, 12.Confins, 13.Lagoa 
Santa, 14.Taquaraçu de Minas, 15.Nova União, 16.Capim Branco, 17.Matozinhos, 18.Jaboticatubas, 
19.Baldim, 20.Caeté, 21.Raposos, 22.Rio Acima, 23.Brumadinho, 24.Sarzedo, 25.Mário Campos, 
26.São Joaquim de Bicas, 27.Igarapé, 28.Rio Manso, 29.Itaguara, 30.Itatiaiuçu, 31.Mateus Leme, 
32.Juatuba, 33.Florestal e 34. Esmeraldas. Colar Metropolitano: 1.Funilândia, 2.Prudente de Morais, 
3.Sete Lagoas, 4.Inhaúma, 5.Fortuna de Minas, 6.São José da Varginha, 7.Pará de Minas, 8.Itaúna, 
9.Barão de Cocais, 10.Santa Bárbara, 11.Itabirito, 12.Moeda, 13.Belo Vale e 14.Bonfim.   
62  Como a tese de João Tonucci Filho, intitulada “Dois momentos do planejamento metropolitano em 
Belo Horizonte: um estudo das experiências do PLAMBEL e do PDDI-RMBH” de 2012; e os produtos 
do Projeto de Macrozoneamento Metropolitano - MZ-RMBH, 2014.  
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 A partir dos apontamentos do conjunto de leituras técnicas e comunitárias 

elaboradas pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da RMBH (PDDI-RMBH) 

e pelo Projeto de Macrozoneamento da RMBH (MZ-RMBH), foi possível sintetizar uma 

série de tendências gerais para a recente dinâmica metropolitana, sendo elas: 

intensificação das desigualdades socioespaciais; deterioração das condições de 

mobilidade; grande vacância domiciliar e fundiária disseminada pela mancha urbana 

em toda a RMBH; crescente dispersão e fragmentação do tecido urbano; agravamento 

dos conflitos entre os diferentes usos e ocupação do solo (incluindo os usos rurais); 

crescente comprometimento dos recursos naturais de alcance metropolitano; 

manutenção da excessiva concentração da oferta de serviços e de empregos no 

núcleo central de Belo Horizonte; e descentralização relativa dos investimentos 

privados no território metropolitano (UFMG, 2014a).  

Essas dinâmicas recentes foram se consolidando ao longo de pouco mais de 

um século e podem ser vistas a partir da categorização proposta por Tonucci Filho 

(2012) em seis períodos, sendo eles: da cidade planejada à cidade fora do plano (de 

1897 a 1940); modernização e o preparo para a industrialização (de 1940 a 1950); 

industrialização e o detonar da metropolização (1950 até meados de 1960); a 

consolidação da metrópole segregada (entre 1960 e 1970); a metrópole sob o peso 

da crise (entre o final da década de 1970 até 1990); e transformações metropolitanas 

contemporâneas (1990 até 2010). 

O primeiro período coincide com a criação e construção de Belo Horizonte, no 

qual se torna o novo pólo econômico e cultural do estado de Minas Gerais. Esse 

período é marcado pelo forte crescimento urbano para além do previsto no plano 

original. Belo Horizonte nasce da vontade das antigas elites (setores ligados à 

decadente atividade mineradora na Região Central, agropecuários da Região Sul e 

cafeicultores da Zona da Mata), após Proclamação da República em 1889, de 

transferência da capital estadual (TONUCCI FILHO, 2012). Dos diversos motivos, o 

que parecia mais óbvio era a imagem de atraso atrelada à antiga capital Ouro Preto 

(cidade com muitas características do período colonial), que não correspondia a nova 

ideia de desenvolvimento positivista e republicano que guiava a construção e 

reconstrução do país naquele momento.    

Com um plano urbanístico moderno, a cidade iria se constituir a partir de 

traçados geométricos das vias, da setorização de usos e dos fundamentos da higiene 

ambiental por meio do saneamento científico (TONUCCI FILHO, 2012). No Plano 

original de Aarão Reis, Belo Horizonte se constituiria por três zonas: a Zona Urbana, 
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a Zona Suburbana e a Zona Rural. Na Zona Urbana era prevista a instalação do centro 

comercial, do bairro dos Funcionários, o Palácio do Governo e suas secretarias. As 

Zonas Suburbanas conformariam áreas ao redor das Zonas Urbanas, com lotes 

menores e traçado das vias e lotes mais adaptados à topografia. Já para as Zonas 

Rurais, estavam previstas Colônias Agrícolas que seriam responsáveis pelo 

abastecimento de alimentos para a nova população da cidade, conformando o que se 

denominou como o “cinturão verde” da cidade - de fato nunca se concretizou.  

Depois de diversos debates em torno da escolha do local da nova capital, foi 

eleita a região do antigo arraial de Curral del Rei, onde já aconteciam dinâmicas 

próprias dos seus habitantes. O processo de construção da nova capital destruiu o 

antigo arraial e expulsou os moradores para as regiões próximas, pois o Plano não 

previa áreas para abrigar essa população. Ou seja, não houve apenas a sobreposição 

da cidade política (com dinâmicas urbanas próprias oriundas da nova população de 

dirigentes e outros setores da política, em sua maioria vindos de Ouro Preto) à 

ruralidade existente, como também a expulsão desse contingente populacional. Os 

antigos habitantes do arraial somada à nova população trazida para a construção da 

nova capital iniciaram o processo de ocupação do entorno previsto pelo Plano Original, 

principalmente das Zonas Rurais e Suburbanas previstas. Essas zonas foram 

rapidamente ocupadas pela expansão urbana que configuraram a primeira periferia 

da capital.  

Passado esse momento de primeira expansão da cidade, inicia-se o segundo 

período, do qual é marcado pelas diversas intervenções estruturantes do Estado, 

principalmente do governo federal, de implantação das infraestruturas necessárias 

para a industrialização. A industrialização só acontece de fato no terceiro período, 

entre a década de 1950 e meados de 1960, o que dá origem ao primeiro processo de 

conurbação de Belo Horizonte com outros municípios (principalmente com 

Contagem).  

Essa expansão significativa do tecido urbano de Belo Horizonte foi responsável 

pela incorporação de outras áreas até então não ocupadas, gerando uma grande 

quantidade de vazios urbanos - alinhados ao processo de retenção especulativa, ao 

mesmo tempo que causou diversos danos ambientais - devido à ocupação irregular 

de diversas áreas de várzeas do antigo cinturão verde, e também de áreas 

importantes do ponto de vista dos recursos hídricos e do abastecimento de alimento. 

Se por um lado se tinha a expansão da ocupação e o surgimento de diversas áreas 
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vazias, por outro crescia a carência habitacional (devido aos preços altos dos terrenos 

e ausência de políticas públicas efetivas) e os impactos ambientais.  

Concomitante à expansão do tecido urbano, o centro do município de Belo 

Horizonte vive diversas transformações, incluindo a verticalização e a concentração 

de estabelecimentos comerciais, de emprego, equipamentos de lazer e educação, 

além da administração pública estadual e municipal. Podemos dizer portanto, que se 

iniciam dois movimentos espaciais: de implosão e explosão. Ou seja, da concentração 

de serviços e também de moradia de uma determinada camada da sociedade (em sua 

maioria alta renda) no núcleo central (implosão)63, e da expansão de um padrão de 

ocupação precário, sem as mínimas condições de infraestrutura e serviços básicos 

(explosão). 

Segundo Tonucci Filho (2012), o processo de metropolização dessas décadas 

gerou dinamismo em outros núcleos urbanos isolados, tais como em Santa Luzia, 

Pedro Leopoldo, Vespasiano e Betim. Ou seja, as dinâmicas da urbanização extensiva 

alcançaram o entorno do aglomerado metropolitano, iniciando o processo de 

substituição das lógicas agrárias pelas urbanas no entorno de Belo Horizonte.   

As próximas décadas (1960 e 1970) são marcadas pelas altas taxas de 

crescimento econômico, assim como pela concentração de renda em todo o país. De 

forma geral, esse período é conhecido pelo intenso processo de modernização 

capitalista conservadora, não só na cidade mas também no campo - como vimos no 

Capítulo 2. No caso específico do estado de Minas Gerais, que repercute em Belo 

Horizonte e no seu entorno, surge um processo de intenso crescimento industrial, 

conhecido como “a nova industrialização mineira” da década de 1970, devido à 

concessão de amplos subsídios fiscais e da maior abertura ao capital estrangeiro 

(TONUCCI FILHO, 2012). Esse processo foi responsável pela instalação de diversos 

distritos industriais consolidando o eixo industrial da RMBH no vetor oeste, 

representado principalmente por Betim e Contagem, do qual, desde então, tem gerado 

diversos impactos em relação à ocupação de áreas com importância ambiental (como 

as áreas de recarga hídrica).  

                                                
63 Segundo Tonucci Filho (2012), na área central de Belo Horizonte e de seu entorno pericentral, nas 
décadas de 1950 e 1960, aconteciam transformações socioespaciais das quais resultou na 
diferenciação em duas regiões: na porção sul aconteciam processos de renovação urbana via 
verticalização, onde se encontravam os estratos sociais superiores, com diversos benefícios urbanos; 
e a porção norte, onde se encontravam bairros antigos formados pelo processo anterior de periferização 
- que estava demograficamente saturada.  
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Ao mesmo tempo que a indústria ganhava força, a atividade mineradora 

também sofre um novo impulso, devido a expansão das exportações do país e pelo 

aumento da demanda por matéria-prima. Com isso, diversos impactos ao meio 

ambiente e também de pressão em relação à atividade agropecuária acontece na 

RMBH. Segundo Tonucci Filho (2012), em relação à agricultura, ocorre um processo 

de perda da população empregada - em sua maioria foi absorvida pelo setor industrial, 

além de escassez de solo fértil (resultado do processo de modernização da 

agricultura, da expansão do tecido urbano, da atuação e ampliação das atividades 

mineradoras e industriais).  

A Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte – PLAMBEL, apontou diversos conflitos gerados a partir da pressão dos 

novos loteamentos em relação às áreas rurais, afetando diretamente o 

desenvolvimento da atividade agrícola na década de 70. Segundo o Plano 

Metropolitano de Belo Horizonte (1977, p.35), “ao crescer, a cidade demanda por 

novas áreas para sua expansão e as atividades agrícolas [...] não conseguem 

competir com o ramo imobiliário”. Como resultado, tem-se uma queda da participação 

da atividade agropecuária na economia da RMBH nessa época, “responsável por uma 

parcela insignificante na geração de renda e emprego” (PLAMBEL, 1977, p. 34).       

Além disso, o Plano aponta um aumento significativo no preço dos imóveis 

rurais, principalmente naqueles municípios próximos a Belo Horizonte (como 

Contagem, Betim, Ibirité, Vespasiano, Santa Luzia e Ribeirão das Neves) (PLAMBEL, 

1977), o que dificultou o acesso à terra por parte das/os produtoras/es rurais e o 

deslocamento dessa população para áreas cada vez mais distantes da capital. 

Segundo o Plano (1977, p. 52), “a perda de competitividade da agropecuária, em 

razão da rentabilidade dos loteamentos, induz o abandono das explorações do setor 

primário”. Ou seja, fica em evidência a escolha por um tipo de desenvolvimento para 

a RMBH que favorece a indústria e a mineração, assim como o mercado imobiliário. 

Este, por sua vez, foi impulsionado propiciando diversas frentes de expansão dos 

loteamentos, sejam eles de alta renda (principalmente em Betim e Nova Lima) ou 

voltados para a baixa renda (concentrados em Ribeirão das Neves, Igarapé e Ibirité). 

Portanto, o processo de segregação socioespacial também se expande, configurando 

no eixo sul espaços de ocupação das camadas mais altas e no eixo norte e oeste as 

camadas mais baixas.  

Nas décadas seguintes, de 1980 e 1990, o país passa por um processo de crise 

do modelo brasileiro de desenvolvimento baseado na indústria. Na RMBH, essa crise 
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ocasionou a transformação do setor industrial, que perde força e aumenta o número 

de desemprego. Já a mineração, continua seu processo de aumento da exploração, 

já que o país continua investindo na exportação de matéria-prima. O setor imobiliário, 

por sua vez, voltou-se para o mercado de loteamentos populares, em sua maioria 

irregulares, o que proporcionou a abertura de novas frentes de expansão periférica na 

RMBH para as áreas rurais.  

 De forma geral, essas décadas foram marcadas, de acordo com Mendonça 

(200364, apud TONUCCI FILHO, 2012), pela elitização dos espaços centrais e 

pericentrais de Belo Horizonte; pelo movimento de expulsão dos segmentos populares 

para as periferias mais distantes; e pelo crescimento populacional elitizado de 

condomínios ao longo do eixo sul, principalmente em Nova Lima. Com isso, as 

desigualdades socioespaciais foram intensificadas, ao mesmo tempo que novas áreas 

agrícolas e de relevância ambiental são impactadas. Como resultado, tem-se a 

substituição das lógicas agrárias para as urbanas na maior parte dos municípios que 

compõe a RMBH, atrelando suas dinâmicas territoriais aos processos da metrópole. 

Nos anos 2000, novos investimentos estruturantes65 emergiram na RMBH, fruto 

da retomada do crescimento econômico do país. Esse crescimento foi responsável 

também pela dinamização do mercado imobiliário. Com isso, se tem uma crescente 

verticalização e renovação das áreas consolidadas de Belo Horizonte e de outros 

municípios da metrópole, resultando no aumento dos preços dos terrenos e imóveis e 

na expansão do mercado formal de baixa e média renda para outras áreas periféricas 

(TONUCCI FILHO, 2012). Em relação ao setor industrial, acontece nas últimas 

décadas uma expansão daquelas relacionadas à mineração, aumentando a 

capacidade de polarização de investimentos internacionais e estímulo a setores 

intensivos em capital humano e tecnologia (TONUCCI FILHO, 2012). O  setor da 

mineração, por sua vez, recebe novos investimentos, principalmente os voltados para 

a exploração de ferro e de matéria prima para a construção civil. Os municípios do 

                                                
64 Jupira Gomes de Mendonça em seu trabalho “Belo Horizonte: a metrópole segregada” de 2003.  
65 Os principais investimentos se deram via grandes projetos estruturantes, de caráter público, 

merecendo destaque: a implantação da Linha Verde (duplicação e modernização da MG-010 e da Av. 

Cristiano Machado, ligando o centro de Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves); 

duplicação da Av. Antônio Carlos/Av. Pedro I; duplicação da MG-030; duplicação da BR-262 entre 

Betim e Nova Serrana; investimentos na MG-050/BR24 262/BR-491, ligando o município de Juatuba 

ao sul de Minas; obras viárias e sanitárias no Vale do Ribeirão Arrudas (Contagem e Belo Horizonte); 

inauguração do Parque Tecnológico (BH-Tec); implantação de sistemas de BRT (Bus Rapid Transit) 

nos corredores Cristiano Machado e Antônio Carlos/Pedro I e a implantação da Cidade Administrativa 

de Minas Gerais (CAMG) (UFMG, 2014a).  
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vetor sul, sudoeste e leste da RMBH são os que mais recebem esse tipo de 

investimento, associado à exploração de ferro, que agrava diversos conflitos no que 

tange a sobreposição de usos: a mineração se sobrepõe à áreas de preservação 

ambiental, de agricultura, de mananciais, de patrimônio material e imaterial, dentre 

outros. Já em relação à exploração de não metálicos e agregados da construção civil, 

os municípios à norte, nordeste e noroeste são os mais impactados (UFMG, 2014a).  

 A estrutura espacial atual da RMBH ainda continua concentrada em Belo 

Horizonte. O modelo centro-periferia se consolida a partir da área central da capital, 

se estendendo ao longo das principais vias arteriais e de áreas conurbadas, a partir 

de centros com alcance regional e local tradicionais ou mais recentes. Esses centros 

cumprem diversas funções na RMBH, mas nenhum deles compete com o centro da 

capital, indicando um processo ainda embrionário de descentralização econômica e 

funcional (UFMG, 2014a). Ou seja, a urbanização extensiva via expansão de novas 

frentes de ocupação e construção de vias conectoras alcança todo o território 

metropolitano. Em relação à escolha do tipo de desenvolvimento para a metrópole, 

ainda se vê o investimento nos setores industriais, da mineração e apoio ao mercado 

imobiliário.  

De forma geral, essas tendências evidenciam a complexa relação rural e 

urbano na RMBH, principalmente no que tange à crescente dispersão e fragmentação 

do tecido urbano e do agravamento dos conflitos entre os diferentes usos e ocupação 

do solo (incluindo os usos rurais). O crescente comprometimento dos recursos 

naturais e a profusão dos investimentos privados no território metropolitano tendem a 

complexificar ainda mais essas relações. Por outro lado, nas áreas intersticiais são 

produzidas espacialidades que carregam potencial de utilização diversas, como o uso 

e as práticas agrícolas (ALMEIDA,2016). Ou seja, o processo de urbanização via 

extensão do tecido urbano não excluiu a permanência das ruralidades no meio urbano 

e rural na RMBH. 
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3.1. Relação rural e urbano na RMBH  

 

É possível encontrar na RMBH diversas apropriações do espaço que remetem 

ao rural, não só na periferia, mas também nos bairros tradicionais da capital e nos 

núcleos urbanos dos outros municípios metropolitanos. Essas ruralidades podem ser 

vistas no cotidiano dos diversos quintais produtivos e no plantio em pequenos espaços 

(como em vasos, pneus, etc), onde são encontradas uma diversidade de hortaliças, 

plantas medicinais e ornamentais. Também podem ser identificados no espaço urbano 

criações de galinhas e codornas, além de vacas, bois e cavalos passando pelas ruas 

e alguns carroceiros se deslocando com alimentos e outros produtos.  

Vale ressaltar que a agricultura não se articula apenas com os modos de vida 

do rural, ou seja, não se limita à presença de ruralidades no meio urbano da RMBH. 

Podemos perceber nas hortas comunitárias, em instituições (como nas escolas, em 

espaços de ONGs, dentre outros), nos parques, nas praças, nos canteiros centrais 

das avenidas, nas ocupações urbanas, dentre outros espaços, que a prática agrícola 

não configura apenas um resquício do rural no urbano. Para além disso, essas 

práticas também estão carregadas dos modos urbanos, pois muitas tem como objetivo 

a ideia de apropriação da cidade, da qual se aproxima com a noção de urbanidade. 

Por exemplo, grupo de ativistas, coletivos urbanos ou ações individuais que, a partir 

da vontade de transformar a cidade, acabam encontrando na agricultura uma forma 

de ressignificar os espaços, proporcionando outros usos, sejam eles produtivos ou 

recreativos. Ou seja, a prática agrícola na cidade nasce da vontade de mudar as 

realidades do urbano ou mesmo de estimular outros modos de vida, complexificando 

ou aproximando às noções de ruralidade com às de urbanidade, apontando caminhos 

para a superação das dicotomias. 

O processo de urbanização também não excluiu as possibilidades de 

permanência da natureza no meio urbano da RMBH. Mesmo que em constante 

ameaça, em muitas ruas da capital e dos municípios metropolitanos ainda é possível 

encontrar uma diversidade de plantas (alimentícias e ornamentais), árvores (frutíferas 

ou não), de pássaros e outras espécies de fauna e flora que compõem a 

biodiversidade do meio urbano da metrópole. Além disso, parques, praças e reservas 

ambientais contribuem para a permanência e conservação dessa natureza, mesmo 

com forte pressão por parte do mercado imobiliário e com a falta de ações públicas 

para a manutenção e conservação das áreas verdes da cidade. 
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Por outro lado, mesmo com a urbanização extensiva, o meio rural também 

continua existindo, tanto no que diz respeito ao território quanto em relação ao sentido 

cultural (que são atrelados aos modos de vida rural). A produção agropecuária ocupa 

boa parte das áreas consideradas rurais da RMBH, onde pode-se perceber extensas 

áreas com pequenas propriedades de agricultores/as. Além disso, nessas áreas 

encontram-se boa parte da biodiversidade, das áreas relevantes para a recarga 

hídrica, dos reservatórios para o abastecimento de água dos municípios, dentre outros 

recursos naturais.       

 Parte das reflexões aqui apresentadas são fruto da minha inserção no Grupo 

de Estudos em Agricultura Urbana - AUÊ!/UFMG e em algumas experiências voltadas 

para o planejamento territorial metropolitano, as quais me propiciaram o contato com 

as diversas realidades da RMBH, principalmente no que diz respeito às disputas de 

usos entre a agricultura, a biodiversidade, o mercado imobiliário e as atividades 

mineradora e industrial. Além disso, pude constatar que na metrópole existem 

territórios diversos, com níveis de urbanização diferentes, com os quais a agricultura 

tem se relacionado. 

Os conflitos que serão apresentados a seguir, sejam eles referentes ao uso do 

solo ou à definição dos perímetros urbanos, nos remetem às complexas dinâmicas 

entre urbano e rural na contemporaneidade. Essas relações se complexificam na 

medida em que existe uma lacuna em relação às informações e proposições que 

poderiam nos ajudar na compreensão de toda a diversidade vivenciada nos territórios. 

No que toca às dinâmicas territoriais das zonas rurais ou do rural (desconsiderando 

as definições legais que não refletem a realidade), ainda é um desafio uma leitura que 

consiga abarcar toda a heterogeneidade desses espaços. A falta de informações 

relacionados ao rural, no Brasil e na RMBH, tende a invisibilizar os conflitos 

enfrentados e as potencialidades das práticas existentes no que diz respeito à 

transformação das realidades locais. A falta de proposições em relação às políticas 

públicas e ao planejamento e gestão dessas áreas reflete a pouca importância dessa 

temática na agenda dos governos locais. No que toca à atividade agrícola no meio 

urbano, as lacunas também estão presentes, emergindo situações ainda mais frágeis 

(como a invisibilidade da agricultura no urbano, ausências de ações e políticas 

públicas, dentre outras), dificultando as possíveis articulações entre rural e urbano. 

 Parte dos desafios atuais de articulação do rural com o urbano se dá devido à 

fragmentação política-institucional que atribui à diferentes instâncias de governo 

(local, estadual e federal) as competências de gerir, tributar e planejar cada um dos 
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territórios. Portanto, as questões agrária, urbana e ambiental são tratadas em 

instâncias diferentes, havendo pouco diálogo do ponto de vista institucional. Essa 

lógica acaba também sendo vista nas articulações sociais, havendo poucas conexões 

entre os movimentos intitulados rurais, urbanos e ambientais.  

Do ponto de vista das políticas públicas, existem na esfera federal poucas 

voltadas para o fortalecimento da atividade agrícola e até mesmo para outras formas 

de apropriação do rural (tendo em vista sua dimensão cultural, dentre outras coisas). 

Na estrutura dos governos locais dos municípios da RMBH são poucos os que 

possuem políticas específicas, ou até mesmo órgão dentro da estrutura institucional 

que lide com a temática agrícola e rural. De forma geral, as ações dos governos locais 

estão voltadas para a contratação de assistência técnica e extensão rural e para a 

compras institucionais via políticas de aquisição de alimentos (como o PAA e o PNAE, 

sendo que alguns municípios não praticam o mínimo previsto por lei). 

Do ponto de vista do planejamento territorial, os planos diretores da maioria dos 

municípios não possuem proposições específicas para a agricultura e para o rural, 

nem que articulem essas questões ao urbano e ao ambiental. Em alguns casos só 

existem diretrizes amplas sem as relacionar com o território. Este, por sua vez, é 

considerado apenas na demarcação das zonas urbanas e rurais, tratando-as de forma 

homogênea e antagônica (as zonas rurais comumente são delimitadas a partir da 

exclusão do que não é urbano). 

Os municípios da RMBH não fogem à regra em relação às definições legais de 

rural e urbano a partir do perímetro. Essa definição acaba sendo utilizada para a 

gestão, planejamento, tributação e para fins de pesquisa, além de impulsionar 

diversas dinâmicas territoriais, complexificando ainda mais o trato da questão urbano-

rural-ambiental de forma articulada.  

Tendo em vista as dinâmicas existentes na RMBH de expansão dos perímetros 

e a falta de proposições pelo planejamento territorial, dentre outras ausências, as 

zonas rurais acabam configurando muitas vezes uma espécie de área de reserva de 

terras para futuros usos urbanos, atreladas ao surgimento de diversos 

empreendimentos, impactando a atividade agropecuária e também a manutenção dos 

recursos naturais.   

Essa dinâmica de expansão das áreas urbanas visa atender uma demanda do 

mercado imobiliário de aumentar sua área de atuação, uma vez que as regras de 

parcelamento do solo nas áreas consideradas rurais devem respeitar módulos 

mínimos de parcelamento propostos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
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Agrária – INCRA, para fins rurais. Ou seja, não podem ser parceladas para fins de 

ocupação urbana, sendo as dimensões dos lotes tipicamente urbanos incompatíveis 

com a proposição de ocupação para as áreas rurais.  

Por outro lado, nas zonas urbanas, a temática agrícola acaba não tendo 

centralidade nas discussões, uma vez que outras questões acabam ganhando maior 

peso, como as relacionadas à habitação, mobilidade, infraestrutura, dentre outros. 

Assim, essa falta de centralidade contribui para a invisibilidade das práticas existentes 

nessas áreas, reafirmando as visões de que o uso agrícola não está presente nos 

espaços urbanos ou até mesmo relacionando-o a um uso incompatível com esses 

espaços. 

Uma pesquisa realizada pelo Grupo AUÊ!-UFMG, em conjunto com a equipe 

do Projeto de Macrozoneamento da RMBH e Agência de Desenvolvimento da RMBH, 

assim como a tese de doutorado de Daniela Almeida66, possibilitaram a elaboração 

de um mapa síntese (Figura 12) com as legislações de perímetro urbano dos 

municípios metropolitanos que nos auxiliam a compreender as dinâmicas causadas e 

os desafios que a delimitação das áreas rurais e urbanas possuem na atualidade. Para 

melhor compreender a relação dessas definições com as disputas de uso do espaço 

na metrópole, foram adicionadas ao mapa a base de experiências e práticas agrícolas 

mapeadas pelo Grupo AUÊ!/UFMG67, assim como a base dos principais cursos d’água 

e unidades de conservação da RMBH.  

Para isso, foram levantados dados das legislações (planos diretores e leis de 

uso e ocupação do solo) de 33 municípios (exceto Taquaraçu de Minas). Os dados 

utilizados em relação ao perímetro urbano tem como referência o ano de 2016 e a 

espacialização da mancha urbana, o ano de 2010. Nesse processo ficou evidente as 

falhas de sistematização e atualização de dados das prefeituras municipais 

relacionados ao uso e ocupação do solo; as constantes mudanças das legislações 

municipais relacionadas ao perímetro; a lacuna de dados existentes relacionados às 

zonas rurais; e diversos outros desafios relacionados às bases cartográficas.  

O levantamento de dados das experiências e práticas agrícolas na RMBH se 

encontra em andamento e constitui uma atividade de constante atualização, devido 

                                                
66 “Isto e Aquilo: agriculturas e produção do espaço na RMBH”, 2016. 
67 O Grupo de Estudos em Agricultura Urbana - AUÊ!/UFMG e sua rede de parceiros, em busca de 
maiores informações sobre as práticas e experiências agrícolas na RMBH, iniciou em 2013 sua 
atividade de Caracterização e Mapeamento das Agriculturas. Essa atividade reforça a importância de 
se compreender quem são os/as agricultores/as, como se organizam, quem as/os representam, se 
estão articulados em cooperativas e/ou associações, onde e como produzem, dentre outros 
pressupostos. 
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às dinâmicas de transformação das experiências e dos territórios. Atualmente, já 

foram mapeadas mais de 450 experiências e práticas agrícolas, contemplando cerca 

de 28 municípios da RMBH. Como poderá ser visto na figura a seguir, a atividade 

agropecuária na RMBH não se encontra apenas nas áreas consideradas rurais, se 

relacionando também com as diversas dinâmicas urbanas (seja em áreas dentro do 

perímetro ainda não ocupadas, seja em meio ao ambiente densamente construído).   
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Figura 12: Rural e urbano na RMBH 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Grupo AUÊ!-UFMG e do Macrozoneamento da RMBH, 2018  
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De forma geral, podemos perceber alguns impasses em relação à delimitação 

dos perímetros urbanos. Como pode ser visto, em muitos casos são mais amplos que 

a mancha urbana (Zoom 1 e 2 do mapa), resultando em áreas dentro do perímetro 

que não correspondem à ocupação caracterizada como urbana. Em outros casos, 

como nos municípios de Belo Horizonte, Vespasiano e Confins, o perímetro coincide 

com os limites municipais (Zoom 3 do mapa). Ou seja, as zonas rurais foram extintas, 

mesmo que esses municípios ainda apresentem áreas com características 

predominantemente rurais (como produção agrícola e loteamentos maiores, com 

dimensões previstas nas definições dos módulos fiscais). 

A exclusão das zonas rurais tende a criar diversos impasses, como os casos 

de bitributação de algumas unidades produtivas na RMBH. A exemplo, no contexto de 

Revisão do Plano Diretor municipal de Vespasiano, foi identificado que algumas 

propriedades têm recebido, simultaneamente, cobranças referentes ao Imposto 

Territorial Predial Urbano (IPTU) e ao Imposto Territorial Rural (ITR). Segundo 

apontado pelos atores locais, isso ocorre devido ao conflito do zoneamento urbano 

com as áreas rurais, sendo o município como um todo considerado urbano pela 

legislação. Além disso, alguns moradoras/es indicaram que a agricultura tem 

declinado em Vespasiano após a eliminação da Zona Rural (em 2007) e consequente 

diminuição de incentivos às pequenas áreas produtivas que permanecem ativas no 

território (UFMG, 2017b). 

Essas definições de perímetro refletem a tendência na RMBH de ampliação 

das zonas urbanas sem demandas reais. Como sua definição legal, assim como a 

alteração, é determinada pelo poder local e sofre diversas influências políticas e 

econômicas, tem-se como resultado o descompasso da delimitação com a realidade 

dos territórios. Há na RMBH, portanto, assim como apontado por Almeida (2016), uma 

tendência dos governos locais a ampliar, progressivamente, os perímetros urbanos a 

fim de transformar as zonas rurais em zonas urbanas ou de expansão urbana, tendo 

em vista o parcelamento do solo e a valorização imobiliária desses terrenos.  

Além disso, podemos perceber delimitações com pouco rigor, ou seja, a partir 

de polígonos quadrados ou circulares, que remetem a definições arbitrárias e/ou 

estimadas. Esses perímetros podem ser vistos nos municípios de Esmeraldas e 

Brumadinho, principalmente (Figura 13). Somado a isso, em alguns casos podemos 

perceber que existem manchas urbanas fora dos perímetros urbanos. Ou seja, são 

considerados legalmente como ocupações rurais. 



81 
 

Figura 13: Perímetro urbano dos municípios de Brumadinho e Esmeraldas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Grupo AUÊ!-UFMG, 2018 

 

Esses descompassos geram diversas repercussões nas realidades locais. 

Além de colocar diversos desafios para a gestão, tributação e planejamento territorial, 

geram significativos impactos socioambientais, pressionam os espaços de produção 

agrícola e as práticas de reprodução material e simbólica de grupos sociais que vivem 

nessas regiões (ALMEIDA, 2016). Além disso, “levam à subordinação de áreas de 

diversidade ecológica e cultural a usos especializados e homogêneos, como os 

produtos imobiliários voltados para segmentos de alta renda e também na forma de 

loteamentos populares” (ALMEIDA, 2016, p. 270). 

No que se refere ao perímetro e à mancha urbana, podemos perceber a partir 

da análise do mapa (Figura 12 - mais evidente nos zooms 1, 2 e 3) que existem 

situações diversas em relação à localização das experiências e práticas agrícolas. 

Nota-se uma primeira situação que consiste na localização das práticas em zonas 

legalmente definidas como rurais (fora do perímetro urbano); uma segunda, que 

consiste nas experiências localizadas em áreas dentro do perímetro urbano, mas que 
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ainda representam áreas com características de ocupação rural (lotes grandes e com 

uma ocupação menos densa); e a terceira situação que consiste nas práticas em meio 

ao ambiente densamente construído (mancha urbana).  

As zonas rurais tem vivenciado dinâmicas próprias que vem colocando em risco 

a permanência da atividade agropecuária na RMBH. Podemos dizer, a priori, que 

essas zonas tendem a enfrentar problemas relacionados à mineração, indústria e 

novos loteamentos. As experiências localizadas em áreas consideradas urbanas 

(dentro do perímetro), mas ainda não parceladas, tendem a enfrentar problemas 

relacionados à pressão pela expansão do tecido urbano, principalmente pela forte 

atuação do mercado privado nessas áreas via especulação imobiliária. Já na terceira 

situação, as experiências em meio à mancha urbana tendem a se relacionar com as 

dinâmicas próprias do urbano, como a falta de infraestrutura, forte atuação do 

mercado imobiliário, dentre outras.  

Essa mesma lógica pode ser aplicada às áreas de interesse ambiental, ou seja, 

apresentam desafios para a sua manutenção e conservação tanto nas zonas rurais 

quanto nas zonas urbanas. Como pode ser visto na figura a seguir, a atividade 

agropecuária e as áreas de interesse ambiental também tem sofrido impactos 

provocados pela delimitação do perímetro urbano, colocando em questão a 

emergência de se reavaliar sua obrigatoriedade, bem como a forma como são 

definidos (podendo configurar, por exemplo, áreas de transição com parâmetros 

próprios de parcelamento, ao invés de uma definição por uma linha). Na imagem 

(Figura 14), nota-se nas áreas dentro do perímetro urbano unidades agrícolas de 

agricultores/as familiares de Ibirité (em sua maioria arrendatários), próximas às áreas 

de proteção da Serra do Rola Moça. Vale ressaltar que algumas propriedades estão 

realizando trabalhos de formação em agroecologia, ou seja, se mostram como um uso 

compatível com a preservação das áreas de relevância ambiental próximas à serra. 

Essas áreas vem enfrentando pressão por parte do mercado imobiliário local, 

colocando em risco o desenvolvimento do trabalho em agroecologia, assim como as 

áreas de recarga hídrica.     
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Figura 14: Perímetro urbano, unidades produtivas agrícolas e áreas de interesse ambiental em 
Ibirité 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análises de imagens de satélite e dados do 

Macrozoneamento da RMBH, 2018 

 

Apesar da proximidade entre a questão agrária e ambiental em alguns 

contextos, existem alguns impasses para a sua articulação. Em algumas Unidades de 

Conservação, por exemplo, há restrição do uso agrícola em suas áreas. Isso acontece 

pelo risco que o modo de produção convencional, adotado por muitos agricultores/as, 

oferece ao meio ambiente (como visto no Capítulo 2). Entretanto, proibir o uso agrícola 

desconsidera as potencialidades de algumas práticas e experiências agroecológicas 

que podem contribuir para a manutenção, preservação e conservação dessas 

Unidades. Ou seja, adjetivar o tipo de produção agrícola nessas áreas pode contribuir 

para o fortalecimento da agroecologia na RMBH, assim como das Unidades de 

Conservação, desde que se articulem as ações ambientais e agrárias.     

 Tendo em vista essa contextualização dos impasses de delimitação de 

perímetros urbanos na RMBH, é possível notar as complexas relações entre o rural e 

o urbano, bem como a forte atuação do Estado e do mercado imobiliário neste 

contexto. A seguir, serão apresentados alguns exemplos na RMBH, de apropriação e 

disputa de usos, tanto nas zonas urbanas quanto nas zonas rurais. Essas disputas, 

no geral, podem ser explicadas pela escolha de um tipo de desenvolvimento para a 

metrópole baseado na indústria, no setor imobiliário e na mineração.  
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Em relação à forte atuação do mercado imobiliário nas zonas rurais da RMBH, 

merecem destaque os pedidos de anuência prévia para novos parcelamentos. Os 

dados fornecidos pela Agência de Desenvolvimento da RMBH, aponta, para o período 

de 2009 e 2014, que a soma das áreas com anuência prévia foi de 38,7 km² para toda 

a RMBH, com predominante concentração no vetor norte (32,5 km²) (UFMG, 2014a). 

Quanto à área total com anuência prévia para parcelamento, o destaque vai para os 

municípios de Jaboticatubas (21,5 km²), de Lagoa Santa (5,1 km²), Vespasiano (2,4 

km²), Pedro Leopoldo (2,2 km²), Nova Lima (1,2 km²) e Ibirité (1,0 km²) (UFMG, 

2014a). 

Jaboticatubas é o município que mais se destaca em relação ao pedido de 

aprovação de novos empreendimentos imobiliários. Esse município e outros que 

compõem o vetor norte da RMBH, como Baldim, ainda apresentam extensas áreas 

rurais e presença significativa da agricultura. Entretanto, assim como apontam as 

leituras técnicas e comunitárias do Projeto de Macrozoneamento da RMBH (2014), as 

zonas rurais tem sido pressionadas por processos de parcelamento do solo (regulares 

e irregulares) e dinâmicas de valorização imobiliárias que podem colocar em risco a 

produção de alimentos. Em Jaboticatubas, por exemplo, foi identificada a presença de 

agricultura familiar em aproximadamente 54 comunidades, sendo que algumas delas 

desenvolvem diversas experiências agroecológicas que promovem a conservação da 

biodiversidade (UFMG, 2014a). Além disso, o município (como pode ser visto no mapa 

apresentado anteriormente), possui extensas áreas com interesse ambiental, 

incluindo áreas de recarga hídrica  incorporadas à uma Unidade de Conservação (APA 

Morro da Pedreira). Entretanto, assim como a atividade agropecuária, tem vivenciado 

pressões por parte do mercado imobiliário.  

No que toca à atividade mineradora, os vetores sudoeste, sul, leste e norte 

possuem destaque em número de investimentos para a extração de minerais. O vetor 

sul configura um tradicional circuito de exploração minerária, sendo a mineração de 

ouro marcante nas décadas passadas e, mais atualmente, a mineração de ferro. No 

leste, destacam-se as minerações de ouro, ferro e minerais não-metálicos. No norte, 

se destaca a mineração de não-metálicos, assim como no vetor sudoeste. Neste 

último, por exemplo, nos últimos anos houve uma expansão da mineração com 

importantes investimentos em Igarapé, Sarzedo, Ibirité, São Joaquim de Bicas e Mário 

Campos (UFMG, 2014a), sendo notória a presença nas serras que caracterizam a 

paisagem desses municípios (Figura 15). Ao mesmo tempo, esse vetor possui papel 
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importante no abastecimento de alimentos, principalmente de hortaliças, para a 

RMBH. 

Figura 15: Atividade mineradora e unidades agrícolas nos municípios de Sarzedo e Mário 
Campos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de análises de imagens de satélite e dados do 

Macrozoneamento da RMBH, 2018 

  

O vetor norte, por outro lado, tem recebido importantes investimentos 

associados à extração de minerais não metálicos. Matozinhos, Pedro Leopoldo e 

Vespasiano concentram os principais investimentos, com destaque para a produção 

de cimento. Um aspecto que chama atenção é o elevado número de áreas degradadas 

nessa região, provavelmente associadas com a mineração, que indicam uma 

necessidade imediata de planos de recuperação e reconversão produtiva e desafios 

para o fechamento futuro de minas (UFMG, 2014a). Além de colocar em risco as 

unidades produtivas da agricultura, a situação se agrava ainda mais devido ao vetor 

norte estar inserido na Unidade Territorial Estratégica (UTE) Ribeirão da Mata68. 

Segundo as informações divulgadas pelo Projeto de Macrozoneamento da RMBH 

(UFMG, 2014a), a mineração de calcário e a indústria de cimento são uma fonte de 

pressão acentuada sobre a qualidade ambiental das áreas da UTE, uma vez que 

possui uma grande necessidade de preservação e conservação das águas 

superficiais e subterrâneas.   

                                                
68 Essa UTE prevê a conservação de suas áreas, uma vez que configuram regiões com grande 
relevância ambiental.  
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Figura 16: Extração mineral nos municípios de Vespasiano e São José da Lapa 

 

Fonte: Google Earth, 2018 

 

Das dinâmicas associadas à indústria, além daquelas vivenciadas no vetor 

oeste, merecem destaque os novos investimentos no vetor norte, principalmente em 

Pedro Leopoldo e São José da Lapa. A instalação e o desenvolvimento dessas 

atividades tem pressionado não só os recursos naturais mas também a atividade 

agropecuária desses municípios. A produção agropecuária em São José da Lapa e 

Pedro Leopoldo declinou, provavelmente, devido ao maior nível de industrialização e 

expansão urbana (UFMG, 2014a). Também podem ser vistas diversas pressões em 

relação aos recursos naturais, principalmente na qualidade dos cursos d’água da 

região. 

Mesmo com essas intensas dinâmicas de apropriação das áreas rurais, a 

atividade agropecuária ainda configura importante setor em muitos municípios da 

RMBH. A maior parte das/os agricultoras/es familiares da metrópole se encontram nas 

áreas legalmente consideradas como rurais. Entretanto, em alguns casos, existem 

diversos agricultores familiares em meio ao ambiente construído (Figura 17), 

emergindo outras adjetivações ao termo, como a “agricultura familiar urbana”, 

abordada no Capítulo 2. Além dos agricultores/as familiares, se encontram nas zonas 

rurais assentamentos e acampamentos da reforma agrária e comunidades 

descendentes dos quilombos, que ainda mantém, em certa medida, seus modos de 

vida atrelados ao rural (onde a produção agrícola tem papel fundamental). 
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Figura 17: Unidade produtiva da Agricultura Familiar em Justinópolis (dentro do perímetro 
urbano) - região conurbada entre os municípios de Ribeirão das Neves e Belo Horizonte 

 

Fonte: Google Earth, 2018 

 

Para além da agricultura, boa parte dos recursos naturais e da biodiversidade 

da RMBH se encontram nas áreas rurais. Em sua maioria, esses territórios de 

importância ambiental estão vinculados a unidades de conservação, preservação e 

de uso sustentável. Ou seja, são reconhecidas pela legislação ambiental que, em 

alguma medida, buscam sua manutenção. Ademais, as represas de abastecimento 

de água, em sua maioria, estão localizadas nessas áreas e possuem algum tipo de 

restrição de ocupação de seu entorno. De forma geral, essas áreas também estão 

sofrendo diversas pressões por parte da indústria, da mineração e dos novos 

loteamentos. Complexificando ainda mais a situação, sofrem com a falta de 

proposições e regulação legal mais detalhadas, além da incapacidade de fiscalização 

dos governos locais. Como exemplo,  a bacia do Rio Betim, que abastece a represa 

de Vargem das Flores, tem sofrido diversas pressões por parte da indústria e dos 

loteamento em seu entorno (UFMG, 2014a).  
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Figura 18: Represa de Vargem das Flores e ocupações urbanas irregulares 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Macrozoneamento RMBH, 2018 

 

Em contrapartida, poderia se pensar a delimitação das áreas de seu entorno 

com algum impedimento à ocupação urbana (atualmente essas áreas são 

consideradas urbanas, mesmo com a existência de uma unidade de conservação - 

APE69 Vargem das Flores), incorporando em suas proposições de usos a atividade 

agrícola que seguem os princípios da agroecologia. Ou seja, esse uso, para além dos 

benefícios ambientais, contribuiria para o cumprimento de outras funções do entorno 

imediato, como o uso recreativo e o uso produtivo sustentável  (já existente em boa 

parte das áreas da represa).  

No que se refere à proteção ambiental, a título de ilustração, no vetor norte há 

presença de duas grandes áreas protegidas: APA70 Carste de Lagoa Santa e APE 

Aeroporto Internacional. Como vimos, o vetor norte tem sido foco de diversos 

investimentos, sejam eles na indústria, na extração de não-metálicos e de novos 

empreendimentos. Apesar das diferentes pressões e disputas políticas, econômicas 

e territoriais existentes, existe uma profusão de novas áreas em Unidades de 

Conservação que podem contribuir para a conservação e preservação dessas áreas. 

                                                
69 As Áreas de Proteção Especial - APEs, em sua maioria, possuem regras específicas para o 
parcelamento do solo urbano, fazendo com que o poder público tenha maior atenção a esses territórios 
que, em virtude da relevância de seus atributos ambientais, culturais, paisagísticos, históricos, 
científicos, dentre outros, priorizando sua proteção. 
70 As Áreas de Proteção Ambiental – APAs, em sua maioria, possuem algumas restrições de usos, 
mas liberam a ocupação desde que seja sustentável.  
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Elas, de forma geral, possuem papel essencial na qualidade de vida e bem estar 

humano da região, visto que estão associados à regulação climática, à disponibilidade 

hídrica, e às atividades de cultura, lazer, entretenimento, e turismo de meio ambiente 

(UFMG, 2014a). Entretanto, apresentam algum tipo de restrição para usos agrícolas, 

tendo em vista os impasses entre a questão ambiental e agrário, que poderiam ser 

superados a partir do fortalecimento da agroecologia nesta região.  

 

Figura 19: APA Carte de Lagoa Santa e municípios do vetor norte 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Macrozoneamento RMBH, 2018 

 

Já nas zonas urbanas e nas áreas densamente ocupadas, por outro lado, 

podemos ver as diversas (re)apropriações dos espaços dos quais a agroecologia tem 

feito parte. Em sua maioria as apropriações se relacionam com as ruralidades, mas 

que, em contato com lógica urbana, acaba adquirindo um caráter próximo ao que se 

denomina como sendo urbanidade. Ou seja, a prática agrícola (intrínseca à noção de 

ruralidade) em meio urbano tem contribuído para a construção de outras lógicas da 

cidade, uma vez que promovem espaços de encontro, de trocas entre vizinhos, 

apropriações do espaço público, usos recreativos, dentre outros. Esse híbrido entre 

ruralidade e urbanidade fica mais evidente quando se observa a prática cotidiana da 

maioria das experiências agrícolas da RMBH, principalmente aquelas que seguem os 

princípios da agroecologia, como poderá ser visto a seguir.  
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3.1.1. Algumas experiências e práticas agrícolas na RMBH 

 

De acordo com o Censo Agropecuário, na RMBH existiam cerca de 5.151 

estabelecimentos da Agricultura Familiar em 2006, ocupando cerca de 58.957 ha 

(6,2% do território da RMBH). Esses agricultores, de forma geral, comercializam via 

políticas públicas de aquisição de alimentos, como o PNAE e PAA. Além disso, a 

comercialização via CeasaMinas/BH é bem representativa. Em alguns casos, a 

comercialização também acontece diretamente com supermercados, sacolões e 

alguns restaurantes, dentre outros. 

No que tange os modos de produção, de forma geral, é adotado o pacote 

difundido pela Revolução Verde, ou seja, a utilização de agrotóxicos, de insumos 

químicos e sementes transgênicas. Entretanto, em diversas unidades produtivas se 

vê também a utilização de algumas tecnologias sociais promovidas pela agroecologia, 

como a utilização de caldas naturais para controle de pragas, adubação orgânica, 

associação de culturas, dentre outras, que contribuem para a diminuição do uso do 

pacote convencional, representando um grupo com bastante potencial para consolidar 

processos de transição agroecológica na RMBH. Como exemplo, a agricultora Eni (em 

São Joaquim de Bicas) que vem implementando algumas estratégias na produção de 

hortaliças, o consórcio de espécies e a adubação orgânica. 

 

Figura 20: Espaço produtivo de Eni e família - município de São Joaquim de Bicas 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

Em diversos momentos de encontros e debates em torno da agroecologia na 

RMBH, foram apontados interesses por parte de diversos agricultores/as familiares 
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em realizar a transição agroecológica. Por exemplo, no encontro realizado em abril de 

2018 em São Joaquim de Bicas71, as/os agricultoras/es presentes sinalizaram 

interesse em conhecer os princípios da agroecologia, assim como das técnicas e 

tecnologias promovidas por ela. Além disso, foram apontados diversos desafios que 

poderiam enfrentar no decorrer do processo de transição, como a perda de 

produtividade, a falta de mercado para comercialização, a falta de conhecimento da 

forma de produção, dentre outros.  

Foram apontados também nesse encontro, os desafios enfrentados pela 

atividade agrícola no município, que acaba sendo reflexo do contexto geral que a 

Agricultura Familiar vem enfrentando na RMBH. Dentre eles, foram apontados o 

problema com a falta de água, o custo alto na compra de insumos e equipamentos, a 

falta de segurança nas áreas rurais, a falta de serviços públicos, a carência de políticas 

públicas (incluindo as municipais), os riscos relacionados ao trabalho na agricultura, a 

instabilidade dos preços dos mercados, a dificuldade na comercialização, a burocracia 

no processo de aposentadoria, os problemas gerados pela valorização fundiária e 

novos parcelamentos urbanos nas áreas rurais, dentre outros.  

Não podemos esquecer que esse grupo social que constitui a AF possui um 

potencial transformador dos espaços onde estão inseridas, principalmente aqueles/as 

inseridos no movimento agroecológico: contribuem para a segurança alimentar da 

sociedade; para a manutenção e conservação dos ecossistemas e da biodiversidade 

dos territórios; para a manutenção dos vínculos sociais e culturais; e para pensar em 

outras lógicas econômicas, como a partilha, a cooperação e a reciprocidade, dentre 

outros. Ou seja, mostram outras possibilidades de apropriação dos espaços de forma 

mais justa e solidária.  

Essa multifuncionalidade da AF também pode ser vista em alguns 

acampamentos e assentamentos da Reforma Agrária na RMBH. De forma geral, estão 

localizados nas zonas rurais dos municípios e vem se relacionando com o movimento 

agroecológico. A agroecologia, apesar de ser uma pauta importante para os 

movimentos rurais (principalmente do Movimento dos Sem Terra - MST), não é uma 

prática comum de todos os acampamentos e assentamentos da RMBH. Em alguns 

                                                
71 No âmbito do projeto de pesquisa “Direito À Cidade e Comida De Verdade: Agroecologia como parte 

de uma estratégia territorial para conectar espaços rurais e urbanos na construção da Trama Verde e 
Azul na RMBH”, realizado pelo Grupo AUÊ!/UFMG e financiado pela FAPEMIG. Dentre as visitas 
previstas, foi realizado um grupo focal para levantar os desafios que a atividade agropecuária enfrenta 
no município e quais as compreensões das/os agricultoras/es em torno da agroecologia. O projeto, até 
o momento da elaboração deste trabalho, se encontrava em processo de finalização.  
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deles é possível notar a utilização do pacote convencional. Entretanto, em outros, 

algumas experiências de agroecologia tem se tornado referência em toda a RMBH. A 

exemplo, temos a produção agroecológica no Assentamento Ho Chi Mihn (município 

de Nova União), mais especificamente no Sítio Gênesis.  

 

Figura 21: Sítio Gênesis - município de Nova União 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 No Assentamento Ho Chi Mihn, a agricultura é praticada pela maioria das 

famílias e, sempre que possível, os assentados se organizam em mutirões para trocas 

de experiências e sementes. O Assentamento é dividido em núcleos que são 

compostos por sítios. O Sítio Gênesis configura um dos sítios do núcleo Paulo Freire, 

onde Narli e Toninho cultivam uma diversidade de produtos agrícolas. Ambos são 

considerados agricultores familiares que, de forma agroecológica, produzem 

maracujá, banana, linhaça, mandioca e uma diversidade de hortaliças, legumes, 

plantas medicinais, temperos e cultivos de roça, dentre outros. Desde 2006, o casal 

faz parte do assentamento Ho Chi Minh (organizado pelo MST) e participam desde o 

início da Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana - AMAU72, onde Dona Narli 

integra a Comissão de Auto-organização de Mulheres e o Toninho a de 

Agrobiodiversidade, como guardião de sementes crioulas. Além da produção de 

alimentos saudáveis e sustentáveis e integrar articulações e movimentos regionais, o 

agricultor e a agricultura tem preservado e mantido a biodiversidade local, adotando 

práticas como as dos Sistemas Agroflorestais, mostrando que o uso agrícola é um uso 

compatível com a preservação ambiental.  

                                                
72 Será apresentada mais detalhadamente a seguir.  
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É notório na RMBH que a agricultura tem se relacionado com os espaços de 

periferia, contribuindo para a geração de renda e segurança alimentar dessa 

população. Além disso, tem se relacionado também com movimentos que lutam pelo 

acesso à moradia, tendo em vista a grande problemática urbana em torno do déficit 

habitacional e a falta de efetividade das políticas públicas específicas existentes. Nos 

últimos anos, tem tido uma convergência desses movimentos sociais com a 

agroecologia, na medida em que há uma proximidade nos ideais de desenvolvimento 

de uma sociedade mais justa e de transformação das lógicas de apropriação do 

espaço por parte do capital privado. 

Na RMBH existem diversas ocupações urbanas73, nas quais são comumente 

encontradas práticas agrícolas em quintais, em vasos, em hortas comunitárias, dentre 

outros espaços. A agroecologia se insere neste contexto como uma alternativa de 

produção e acesso à alimentos saudáveis por parte dessa população, mas também 

como possibilidades de geração de renda e de promoção de outras formas de 

ocupação do espaço mais sustentáveis (como as tecnologias alternativas aplicadas 

no tratamento das águas cinzas e negras, dentre outras).   

Como exemplos, temos diversas ações atualmente em curso, promovidas pelo 

movimento Brigadas Populares e pelo coletivo do projeto Agroecologia na Periferia. A 

articulação desses dois coletivos tem promovido a criação de hortas comunitárias e o 

incentivo ao plantio nos quintais das moradias das ocupações urbanas, bem como de 

oficinas para a difusão de tecnologias sociais que convergem com os princípios da 

agroecologia. A atuação desses grupos tem acontecido principalmente nas ocupações 

da Izidora, a qual tem gerado uma aproximação dessa população com outros/as 

agricultores/as da RMBH.  

 

                                                
73 Como a Ocupação Eliana Silva, a Ocupação Dandara, as ocupações da Izidora, a Ocupação Tomás 
Balduíno, a Ocupação Camilo Torres, a Ocupação Carolina Maria de Jesus, dentre outras. 
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Figura 22: Ocupação Izidora - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: Agroecologia na Periferia, 2018 

  

Em contexto de vilas e favelas, a agricultura realizada em quintais produtivos, 

em hortas comunitárias, dentre outros espaços, também é muito recorrente. Merece 

destaque a experiência da horta comunitária da Vila Santana do Cafezal, localizada 

no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Essa horta foi iniciada 

a partir de um curso organizado pelo movimento Brigadas Populares, em 2005. O 

Grupo Aroeira, através da parceria com a Associação dos Moradores da Vila Santana 

do Cafezal, vem acompanhando mais recentemente os trabalhos da horta, oferecendo 

diversas oficinas e cursos sobre agroecologia para a população na sede da 

Associação. A Horta Comunitária do Cafezal possui aproximadamente 1.000m² e 

cultiva agroecologicamente hortaliças, legumes, plantas medicinais e frutas para o 

consumo próprio da comunidade. Além disso, promove encontros e debates em torno 

dos conflitos locais.  

Figura 23: Horta Comunitária do Cafezal, Aglomerado da Serra - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 
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Além das ocupações, das vilas e favelas, as práticas agroecológicas são 

comumente encontradas em bairros mais distantes do centro da capital. A exemplo, 

temos na região do Baixo Onça (na regional norte de Belo Horizonte)  uma diversidade 

de quintais produtivos e uma horta comunitária que produzem de forma agroecológica. 

A agricultura nos quintais é uma prática comum na região do Baixo Onça, onde se 

encontra o bairro Conjunto Ribeiro de Abreu (a ocupação desse bairro remonta às 

primeiras expansões do tecido urbano de Belo Horizonte para o vetor norte). Os 

moradoras/es utilizam dos recursos locais e ocupam de diferentes formas os espaços, 

sejam eles privados ou públicos, para produzir e beneficiar diversos produtos. Merece 

destaque o quintal produtivo da Dona Julia que, de forma agroecológica, produz uma 

diversidade de plantas alimentícias, medicinais e ornamentais. Além de se envolver 

com a produção em seu quintal e na horta comunitária Frutos da União, Dona Julia é 

uma das cuidadoras de nascentes do bairro, que se dedica à proteção e manutenção 

da área, incluindo o plantio de algumas espécies de plantas alimentícias e medicinais.  

Figura 24: Quintal Dona Julia - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 No Conjunto Ribeiro de Abreu também se encontra a Horta Comunitária Frutos 

da União. Esta horta surgiu em 2011, após a realização de um curso de Agricultura 

Urbana oferecido pela ONG REDE de Intercâmbios de Tecnologias Alternativas. Ao  

término do curso alguns dos participantes decidiram dar continuidade às intervenções 

na área que, desde então, através de realização de mutirões - com estudantes, 

agricultores/as e outros interessados, é ocupada e cada vez mais produtiva. 

Atualmente, a horta tem como referência a Dona Júlia e Sr. Afonso, dos quais adotam 

práticas agroecológicas no cultivo de abobrinha de árvore, alface, almeirão, 

amendoim, berinjela, beterraba, cebolinha, couve, espinafre, feijão, mostarda, milho, 
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quiabo, rúcula, taioba, dentre outros. Além disso, produzem, colhem e armazenam 

sementes, e também experimentam uma produção de composto (a partir da 

compostagem dos resíduos orgânicos) em parceria com a REDE. Parte da produção 

da horta é comercializada na Feira Terra Viva e no próprio bairro, sendo o restante 

destinado ao consumo próprio dos agricultores e doado para vizinhança.  

Figura 25: Horta Comunitária Frutos da União - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

Vale ressaltar, que de forma geral, os quintais ou plantio em pequenos espaços 

são associados à vida cotidiana da população. Estão localizados geralmente em 

espaços adjacentes à moradia, que se integram ao ambiente domiciliar a partir do 

cultivo de hortaliças, frutíferas, plantas medicinais, temperos e/ou até mesmo a 

criação de pequenos animais, destinadas principalmente para o autoconsumo, e em 

alguns casos para venda direta. Neste tipo de produção, a utilização do pacote 

convencional quase não é vista. Podem ser encontradas não só em espaços de 

periferia, mas também nos bairros mais consolidados e centrais de Belo Horizonte e 

nos núcleos dos municípios da RMBH. De forma geral, contribuem para a promoção 

da qualidade ambiental local, na preservação e conservação de nascentes e da  

biodiversidade, na articulação da comunidade, na segurança alimentar e nutricional, 

dentre outros.    

Já no que se refere à hortas comunitárias da RMBH, existe uma diversidade 

relacionada às formas e funções que desempenham. Essas hortas podem 

compreender farmácias vivas, pomares comunitários, a criação de animais, sejam em 

espaços institucionais ou públicos. Também se encontram nas praças e parques, em 

lotes vagos, em escolas, em ONGs, dentre outros. Além de representarem espaços 
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de produção de alimentos saudáveis e sustentáveis - no geral não utilizam do pacote 

convencional, configuram espaços de encontro, de articulações e mobilizações 

sociais.   

Como podemos perceber, existe uma diversidade no que toca à prática agrícola 

em uma metrópole, principalmente em relação às articulações e às motivações. Além 

dessas experiências apresentadas, não podemos esquecer dos terreiros e das 

comunidades quilombolas. Ambas se relacionam com outras dimensões da 

agricultura, como a religião e a cultura, evidenciando as articulações que essas 

práticas possuem na manutenção dos modos de vida em um contexto de intensos 

processos de urbanização.      

Mais recentemente, também podem ser vistos na RMBH diversos grupos 

trabalhando com a temática dos resíduos orgânicos, como a experiência do Coletivo 

Roots Ativa74. Esse Coletivo é formado por agentes e produtores culturais, educadores 

ambientais, cozinheiros, oficineiros e artistas que desenvolvem, desde 2009, 

atividades diversas com crianças, jovens e adultos na comunidade, baseando-se na 

filosofia e práticas sustentáveis presentes nas culturas africanas. Situado no 

Aglomerado da Serra, vem desenvolvendo diversos projetos, como a “Cozinha 

Experimental”, que compartilha conhecimentos e produz alimentos artesanais 

vegetarianos; o projeto “Vida Composta”, que cuida da gestão dos próprios resíduos 

orgânicos e da comunidade; e o projeto “Preta Linda Sou”, que busca valorizar e 

promover o empoderamento da mulher negra. 

 

Figura 26: Roots Ativa, Aglomerado da Serra - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: Roots Ativa, 2018 

                                                
74 Mais informações estão disponíveis em: <www.spiralixo.com.br/rootsativa>.  
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Loteamentos tipicamente de sítios e chácaras são uma tendência recente de 

ocupação das zonas rurais da RMBH, que são ocupados tanto pela classe média alta, 

quanto pela população de baixa renda. Essa profusão de novos loteamentos remete 

à uma dinâmica de deslocamento da população urbana para as áreas rurais, seja em 

busca pelo contato com a natureza ou pela falta de alternativas de acesso à terra no 

contexto urbano. Nesses espaços, em muitos casos, podem ser vistas experiências e 

práticas agrícolas, seja pela relação com a moradia (quintais), quanto relacionadas a 

usos recreativos. 

A exemplo de produção agrícola nesses espaços, temos o Ervanário São 

Francisco de Assis. A história do Ervanário começa em um quintal de 

aproximadamente 50m² no bairro Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. Em 2015, este 

se muda para um chacreamento na zona rural de Sabará, onde se encontram cerca 

de 70 espécies de plantas medicinais. Tantinha é a principal responsável pelo espaço, 

se denominando como sendo uma raizeira, que há mais de vinte anos se dedica às 

plantas medicinais. O ervanário se caracteriza como uma experiência familiar de 

farmácia caseira e laboratório de pesquisas e experimentações em medicina popular 

e alimentação natural, que tem contribuído para a preservação da biodiversidade local 

e promovendo outras formas de cuidado com a saúde, mais alinhadas aos saberes 

tradicionais.  

Figura 27: Ervanário São Francisco de Assis - município de Sabará 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 Essas experiências ocupam posições diferentes e complementares nos 

sistemas agroalimentares, seja na produção, distribuição e consumo. Um pilar 

importante nesses sistemas são os espaços de comercialização, garantindo o acesso 

da população ao alimento de qualidade. Na RMBH, para além das políticas de 
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aquisição de alimentos e dos mercados de venda de alimentos (como supermercados 

e sacolões), existem diversas feiras e empreendimentos da Economia Popular e 

Solidária - EPS. Como visto no Capítulo 2, esses campos (da Agroecologia e da EPS) 

possuem diversas interfaces e atualmente tem se articulado em diversas dimensões 

(em políticas públicas, por exemplo). Na RMBH, por exemplo, temos a Feira da Cidade 

Administrativa (BH), a Feira Terra Viva (BH), a Feira da UFMG (BH), a Feira Raízes 

do Campo (Jaboticatubas), dentre outras, que contribuem para o fortalecimento da 

agroecologia na medida em que criam espaços de comercialização justa e de 

aproximação entre consumidor e produtor. Além disso, são comumente realizadas nos 

espaços de feira algumas oficinas, palestras, cursos, dentre outras atividades de 

formação e de debate, configurando também espaços de trocas e de articulação.  

 

Figura 28: Feira Terra Viva - município de Belo Horizonte 

 

Fonte: Feira Terra Viva, 2018 

 

Esse conjunto de experiências e práticas apresentadas evidencia as diversas 

formas que a agricultura se apresenta na RMBH. O trabalho de Caracterização e 

Mapeamento realizado pelo AUÊ!/UFMG e parceiros tem evidenciado que a cada dia 

novas práticas surgem e outras sofrem transformações, configurando uma atividade 

em constante atualização. As dinâmicas vivenciadas pelas experiências são muito 

complexas, seja pelos conflitos enfrentados, ou pelas novas oportunidades para o seu 

desenvolvimento. De forma geral, podemos perceber que existe uma diversidade de 

atores, de formas organizativas do trabalho, de acesso à terra, de modos de produção 

e de espaços produtivos. Essa diversidade, de formas e funções, também se 

relacionam com as intensas dinâmicas de urbanização da metrópole. Isso fica mais 

evidente ao analisarmos a localização dessas práticas no território da RMBH, tendo 



100 
 

como referência o perímetro urbano e a mancha urbana (como apresentado 

anteriormente). Por outro lado, tem anunciado outras formas e possibilidades de 

mudança da atual lógica urbano-industrial-capitalista.  

Para além da definição do perímetro urbano, como vimos, precisamos pensar 

a atividade agrícola para além da dicotomia rural-urbano, e também agrário-ambiental. 

Ao contrário do que é construído nos diversos espaços de debates, principalmente em 

torno da questão agrária brasileira (como os espaços políticos e acadêmicos da 

agroecologia), é necessário avançar no trato dessa questão para além de uma 

oposição entre uma agricultura realizada na cidade e outra no campo.   

De forma geral, o processo de planejamento regional e municipal compõem 

estratégias de manutenção das áreas rurais e sua articulação com as zonas urbanas, 

que potencializam a superação no trato não dicotômico entre agrário, urbano e 

ambiental. A redefinição dos perímetros urbanos, a articulação entre ambiental e 

agrário, o incentivo à agroecologia e à transição agroecológica, a aproximação dos 

diversos atores, o levantamento de dados e informações, dentre outros, representam 

avanços no trato da questão agrária e ambiental articuladas às questões urbanísticas. 

A seguir serão apresentadas algumas ações em curso na RMBH que apontam 

caminhos para a superação das dicotomias. 

 

 

 

3.2. Alguns caminhos para a superação das dicotomias na RMBH 

 

 

 Segundo Tupy et al. (2015), a atividade agropecuária na RMBH tem sido 

considerada como um atividade residual e um setor irrelevante do ponto de vista 

econômico, devido à inviabilidade causada pelo alto custo da terra e da competição 

com atividades mais lucrativas e eficientes. Além disso, o uso agrícola do solo, em 

muitos casos, é associado aos diversos impactos ambientais e à incompatibilidade 

com a preservação ambiental.  

Essas compreensões tendem a criar visões em torno da agricultura de forma a 

reproduzir generalizações e simplificações que não consideram as especificidades 

dos municípios que compõem a RMBH, as diversidades de experiências e práticas 

agrícolas, o papel da produção local para o abastecimento regional e invisibilizam 

outras formas de produção mais sustentáveis (TUPY et al., 2015). Ou seja, existem 
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visões em torno da agricultura na RMBH que tendem a torná-la irrelevante, se apenas 

considerar o retorno econômico da atividade; incompatível, devido aos impactos que 

produzem e estão sujeitas; e insignificante, uma vez que invisibiliza as diversas 

unidades produtivas existentes na RMBH.  

Um dos principais desafios vivenciado pela atividade agropecuária na RMBH 

se relaciona com a estrutura agrária dos municípios. Apesar de ser apontado que a 

agricultura é inviável devido à indisponibilidade e custo da terra, existe um número 

significativo de grandes propriedades improdutivas ao longo do território 

metropolitano. Segundo dados do INCRA de 2005, existem na RMBH cerca de 519 

grandes propriedades improdutivas. Ao mesmo tempo, é notória a discrepância entre 

o número total do conjunto de minifúndios, pequenas e médias propriedades, e o 

número de grandes propriedades na estrutura da RMBH. Ainda segundo o INCRA, ao 

todo são 20.217 minifúndios, pequenas e médias propriedades, enquanto existem 734 

grandes propriedades (sendo 70% improdutiva). Portanto, a estrutura agrária na 

RMBH é marcada por um conjunto expressivo de pequenas propriedades e um 

número significativo de grandes propriedades improdutivas. 

Mesmo que a atividade agropecuária não represente a maior base de retorno 

econômico e oferta de empregos para os municípios, ela se destaca em relação ao 

abastecimento. Assim como apontado por Almeida (2016), os municípios da RMBH 

possuem papel importante no abastecimento da Central de Abastecimento de Minas 

Gerais - Unidade BH (CeasaMinas/BH)75. Ou seja, são responsáveis por boa parte do 

abastecimento da população da RMBH, uma vez que a CeasaMinas/BH é um 

importante entreposto de abastecimento de alimentos para mercados e sacolões da 

metrópole (principalmente do município de Belo Horizonte). Em relação à quantidade 

de produtores cadastrados para comercialização na Central, na RMBH existem um 

total de 615 produtores, sendo os municípios de Nova União, Mateus Leme, Rio 

Manso e Baldim destaques em relação à quantidade de produtores (ALMEIDA, 2016). 

A comercialização via Central movimenta cerca de 148.490,32 toneladas de alimentos 

com rendimento de cerca de 217.016.227,17 reais76 (ALMEIDA, 2016).    

Apesar das diversas ausências e invisibilidades, o processo de planejamento 

territorial da RMBH aponta caminhos importantes em relação ao fortalecimento da 

                                                
75 A Central de Abastecimento de Minas Gerais é responsável pelo entreposto da RMBH e está 

localizada no município de Contagem. A CeasaMinas é responsável pelo comércio atacadista de 
cereais e produtos alimentícios e não alimentícios industrializados.   
76 Dados do ano de 2013. 
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atividade agropecuária e da agroecologia na RMBH, assim como da permanência e 

valorização das zonas rurais e de sua biodiversidade. Contudo, se faz necessário uma 

maior apropriação das propostas do  planejamento metropolitano por parte dos 

governos locais e da sociedade civil, a fim de garantir sua efetividade. 

Com a retomada do processo de gestão e planejamento da RMBH em 2009, 

através da construção de seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI-

RMBH, e de seus desdobramentos (o Projeto de Macrozoneamento Metropolitano - 

MZ-RMBH - entre 2013 e 2015, e o Projeto de Revisão dos Planos Diretores de 11 

municípios77 - iniciado em  2016), a agricultura e as zonas rurais tem sido foco de 

proposições mais estruturadas, além do avanço no levantamento de dados e 

informações das dinâmicas territoriais neste contexto e também das possíveis 

articulações entre urbano, rural e ambiental.  

 O PDDI-RMBH foi elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais - 

UFMG, entre anos de 2009 e 2011, a partir de um contrato com a Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU. O Plano adotou um 

enfoque participativo e transdisciplinar e uma abordagem centrada na redução das 

desigualdades socioespaciais e na incorporação das diversidades socioambientais, a 

partir de uma estrutura territorial mais compacta e organizada em rede (TONUCCI 

FILHO, 2012). Foram produzidos leituras técnicas e comunitárias e estudos setoriais 

integrados, sistematizados em Áreas Temáticas Transversais. Essas análises 

embasaram a proposta de Reestruturação Territorial Metropolitana, a Proposta 

Institucional e um conjunto de políticas metropolitanas organizadas em Eixos 

Temáticos Integradores: Acessibilidade, Seguridade, Urbanidade e Sustentabilidade. 

De forma geral, as propostas tem como objetivo a integração socioespacial entre os 

34 municípios, bem como a construção de uma cidadania metropolitana e 

pertencimento de um território comum (UFMG, 2011).  

 O PDDI-RMBH apresenta um conjunto de análises e propostas para as zonas 

rurais e para a promoção dos espaços agrícolas na RMBH, sejam eles em meio 

urbano ou rural. Essa temática foi abordada de forma mais aprofundada no Eixo 

Temático Integrador Seguridade, a partir de uma perspectiva da Segurança Alimentar 

e Nutricional. Como resultado, tem-se a criação de uma Política Metropolitana 

Integrada de Segurança Alimentar e Nutricional (PMISAN), da qual, de forma geral, 

                                                
77 Os municípios de Baldim, Caeté, Capim Branco, Itatiaiuçu, Juatuba, Mateus Leme, Nova União, Rio 
Manso, São Joaquim de Bicas, Sarzedo e Vespasiano aderiram à chamada pública de adesão ao 
assessoramento do processo de revisão dos seus Planos Diretores.  
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busca apoiar as atividades rurais e de abastecimento, promover a qualidade de vida 

no meio rural e fomentar práticas de Agricultura Urbana na RMBH. A agricultura 

também foi citada nas política do eixo Urbanidade e Sustentabilidade, vinculando-a 

aos usos sociais importantes para a promoção e manutenção da qualidade urbano-

ambiental78.    

Com a elaboração do Projeto de Macrozoneamento Metropolitano - MZ-RMBH, 

guiado pelos pressupostos do PDDI, as proposições em torno da agricultura 

articuladas à questão ambiental tiveram maior relevância. O objetivo principal do 

Projeto era identificar os territórios de interesse metropolitano, a fim de criar critérios 

e parâmetros para controle do uso e da ocupação do solo e priorizar áreas para a 

implementação de outras políticas e programas do Plano Metropolitano. Com isso, 

criam-se condições para uma melhor articulação entre os municípios na gestão dos 

territórios que extrapolam a dimensão municipal, como as áreas de represas, as áreas 

conurbadas, dentre outros.  

O Macrozoneamento avançou no sentido de atualizar a leitura das dinâmicas 

territoriais, na avaliação dos marcos normativos e projetos estruturantes federais, 

estaduais e municipais referentes ao ordenamento territorial. Como principais 

produtos do Projeto, foram identificadas Zonas de Interesse Metropolitano (ZIMs) e 

Áreas de Interesse Metropolitano (AIMs). As ZIMs receberam tratamento mais 

aprofundado, como a indicação de parâmetros urbanísticos e diretrizes específicas, 

por se tratarem de territórios com qualidades potenciais e reais para o conjunto 

metropolitano. Já as AIMs, representam espaços não passíveis de zoneamento, mas 

reconhecidas como áreas prioritárias para implementação de políticas, programas e 

projetos do PDDI-RMBH.  

Em um esforço de incorporar espaços agrícolas de interesse metropolitano, 

devido ao seu papel de abastecimento de alimentos para a RMBH, a agricultura e a 

proteção dos espaços rurais foram contempladas nas diretrizes gerais e específicas 

das ZIMs e nas categorias de zoneamento interno (principalmente nas Zonas de 

Proteção, de caráter ambiental), que conta com recomendações de uso possível e 

desejável. Além disso, foram identificadas 6 AIMs de caráter predominantemente rural 

e com presença significativa da atividade agropecuária.  

Além da identificação dos territórios de interesse metropolitano, ao longo do 

processo de construção do Macrozoneamento foi se estruturando a proposta de uma 

                                                
78 Para saber mais das propostas do PDDI-RMBH relacionadas às zonas rurais e à agricultura, ver 
Daniela Almeida (2016).  
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Trama Verde e Azul (TVA), como estratégia complementar de reestruturação territorial 

da RMBH. A TVA tem como principal objetivo assegurar a continuidade dos espaços 

naturais, rurais e urbanos no âmbito metropolitano (UFMG, 2014b). Suas propostas 

convergem para auxiliar no enfrentamento dos conflitos gerados a partir da dispersão 

do território e na proteção das áreas de produção agrícola, dos complexos ambientais 

culturais de interesse metropolitano e das Unidades de Conservação. A Trama 

incorpora espaços densamente ocupados, espaços de transição e espaços rurais  

(UFMG, 2014b), apontando caminhos para a superação das diversas dicotomias.    

Na TVA, a agricultura é abordada de forma abrangente, compondo os objetivos, 

benefícios e critérios de sua conformação. A agricultura, seja ela praticada em 

espaços intra-urbanos ou nos espaços rurais, vai de acordo com as propostas da 

Trama por representarem papel importante no abastecimento, na conservação e 

manutenção do solo, da água e da biodiversidade no geral, tendo em vista os 

princípios da agroecologia. Além disso, foi apontada como importante forma de 

criação de oportunidades de trabalho e renda, redução dos custos de compra de 

alimentos, contribuindo para a segurança alimentar e nutricional da população 

metropolitana (UFMG, 2014b).  

Dando continuidade ao processo de planejamento da RMBH, está em processo 

de elaboração o Projeto de Revisão dos Planos Diretores de 11 municípios da RMBH, 

que conta com a articulação entre a equipe técnica (UFMG), o estado (através da 

assessoria da Agência de Desenvolvimento da RMBH) e os municípios. Para o 

acompanhamento do processo por parte dos municípios, foram criados Grupos de 

Acompanhamento municipal (GAs), compostos por técnicos e representantes do 

poder público municipal, bem como de representantes da sociedade civil79 (UFMG, 

2017a). A Revisão dos Planos Diretores se guiou, além da regulação em nível federal 

do Estatuto da Cidade, dos pressupostos construídos ao longo do PDDI-RMBH e MZ-

RMBH, buscando avançar a proposta de reestruturação territorial metropolitana. Com 

isso, se tornou fundamental buscar a articulação e a compatibilização das propostas 

metropolitanas na revisão da regulação do território municipal, visando o 

fortalecimento da integração entre os municípios da RMBH (UFMG, 2017a). 

                                                
79 Segundo o Projeto de Revisão dos PDs municipais (2017), esses grupos deverão, além de 

acompanhar os trabalhos feitos pela Agência Metropolitana da RMBH e equipe interna da UFMG, 
contribuir diretamente no desenvolvimento do diagnóstico e na formulação das propostas. O Grupo 
exerce, sobretudo, “papel como mobilizador social das instâncias que cada membro representa e 
reprodutor em maior escala dos produtos realizados e informações levantadas ao longo do processo” 
(UFMG, 2017a, p.2). 
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Vale ressaltar que o Projeto de Revisão dos PDs ainda está em processo de 

finalização. Portanto, as análises apresentadas neste trabalho são fruto da minha 

inserção nos debates e nos processos de construção do projeto, e não 

necessariamente o resultado final. No decorrer do processo, emergiram diversos 

questionamentos e discussões em torno dos problemas urbanos e rurais, assim como 

possíveis articulações, que nos auxiliam a compreender como um instrumento de 

política urbana pode ajudar a fortalecer a atividade agropecuária nos municípios e 

superar algumas lógicas dicotômicas - como a urbano-ambiental, a urbano-rural e a 

agrário-ambiental. 

A Revisão dos Planos Diretores tem como premissa a incorporação da 

totalidade do território municipal, incluindo as zonas rurais, para a construção do 

conjunto de zoneamentos e de propostas de uso e ocupação do solo. Além disso, 

representa a oportunidade de concretização de algumas políticas metropolitanas nos 

contextos municipais, incluindo a Política Metropolitana de Segurança Alimentar e 

Nutricional.  

O processo de revisão, dentre outras coisas, avança no sentido de aprofundar 

na realidade dos municípios, levantando e analisando suas legislações urbanísticas, 

sistematizando e levantando dados mais atualizados sobre as dinâmicas territoriais 

municipais (incluindo a população nesse processo), a fim de criar diretrizes e 

propostas para a estruturação territorial de cada município. Os estudos e propostas 

foram orientados pelos Eixos Temáticos Integradores definidos no âmbito do PDDI: 

Acessibilidade, Seguridade, Sustentabilidade e Urbanidade.  

A agricultura e as zonas rurais foram incorporadas mais especificamente no 

Eixo Temático Seguridade, nas questões relacionadas à territorialidade e na 

construção da TVA nos municípios. Cabe mencionar que a agricultura conformou um 

eixo importante na construção da revisão dos Planos Diretores, tendo uma equipe 

específica para tratar dessa temática. Como resultados importantes, tem-se uma 

leitura mais atual sobre as dinâmicas territoriais dos municípios, incluindo a atividade 

agropecuária e as zonas rurais, que resultou em um levantamento e sistematização 

de dados que contribuiu para identificar os desafios e as potencialidades da 

agricultura, principalmente no que toca a transição agroecológica e a agroecologia.  

 Esse resultado pode ser explicado pela inserção dos/as técnico/as locais de 

assistência e extensão rural da EMATER que, em sua maioria, compunham os GAs, 

e da participação do grupo AUÊ!/UFMG nos processos de construção da Revisão. 

Além disso, esse processo possibilitou diversos espaços de diálogo que configuraram 
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oportunidades para tratar de forma conjunta as questões ambientais, agrárias e 

urbanísticas nos municípios.  

Nas oficinas de leitura comunitária, estiveram reunidos diversos atores locais, 

como técnicos e outros funcionários da Prefeitura Municipal, vereadores, ONGs, 

associações, dentre outros representantes da sociedade civil, bem como a equipe 

técnica da UFMG e da Agência Metropolitana. Dentre os presentes nessas oficinas, 

estiveram alguns agricultores e agricultoras e técnicos locais de assistência técnica e 

extensão rural, além de outros atores envolvidos com a temática agrícola, o que 

auxiliou na incorporação dessa temática nas leituras do território e das proposições 

elaboradas.  

Em relação aos perímetros urbanos, de forma geral, os critérios para a 

delimitação seguiram a lógica de recuar seus limites, na tentativa de minimizar as 

pressões por expansão das áreas ainda não ocupadas e próximas da mancha urbana. 

Em relação aos zoneamentos, a agricultura foi incorporada nas Zonas de Proteção 1 

- ZP1 e Zonas de Proteção 2 - ZP2, que possuem restrições de uso devido às 

características ambientais e rurais que essas áreas ainda possuem. Entretanto, nas 

ZP1s, por possuírem maiores restrições de uso, será permitido e incentivado o uso 

agrícola que seguem os princípios da agroecologia e/ou estão em processo de 

transição. No quadro a seguir (Quadro 1), estão sintetizadas as definições e os 

critérios utilizados para a definição desses zoneamentos, nos quais a agricultura 

possui papel importante.   

Além dos zoneamentos, foi construído um conjunto de sobrezoneamentos 

propostos por meio de Zonas de Diretrizes Especiais - ZDE, que são objeto de 

regulamentação e implementação de políticas específicas, dentre eles os que 

constituem a Trama Verde e Azul - TVA. Como parte constituinte da TVA nos 

municípios80, foram identificadas áreas prioritárias de incentivo à transição 

agroecológica, de fortalecimento da agricultura e de proteção das unidades 

produtivas, compreendidas nas Zonas de Diretrizes Especiais Trama Verde e Azul 

Agroecologia – ZDE-TVA-AGROECO (a definição e os critérios adotados para a 

demarcação dessas zonas podem ser vistas no Quadro 1).   

                                                
80 A proposta da TVA, no âmbito do Projeto de Revisão dos Planos Diretores, se articula em torno de 
cinco temáticas estruturantes: marcos ecológicos e paisagísticos; eixos fluviais e áreas de relevância 
hídrica; agriculturas; patrimônio cultural, natural e arqueológico; e rede de acessibilidade e mobilidade 
ativa. Ela se instrumentaliza através da articulação de zoneamentos, sobrezoneamentos e propostas 
viárias. Para saber mais, ver Produto 08 – Proposta de Estrutura Territorial, do Projeto de Revisão dos 
Planos Diretores, publicado em 2018.  
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A agricultura também foi incorporada nas Zonas de Diretrizes Especiais Trama 

Verde e Azul Fluvial – ZDE-TVA-FLUV, as quais incorporam áreas de relevância 

ambiental e uso social, associadas à dinâmica hídrica e à manutenção dos 

ecossistemas (como pode ser visto no Quadro 1). Além dos sobrezoneamentos, a 

agricultura foi tratada de forma ampla nas proposições da TVA, sendo associada à 

usos possíveis em áreas de interesse ambiental (como em margens de curso d’água 

- incentivando a criação de Sistemas Agroflorestais, em Unidades de Conservação, 

dentre outros) e em espaços de transição entre as zonas urbanas e rurais.  

A proposta da TVA, construída inicialmente no Macrozoneamento, foi 

detalhada no âmbito do processo de revisão dos Planos Diretores municipais a fim de 

territorializar elementos que podem contribuir no fortalecimento da identidade 

municipal em diálogo com a metropolitana. Seus objetivos, no contexto municipal, 

buscam fomentar a proteção e recuperação das áreas de relevância ambiental nos 

municípios, proteger a atividade agrícola e incentivar a produção agroecológica, 

preservar e valorizar o patrimônio cultural, natural, arqueológico e paisagístico, 

viabilizar usos recreativos de maneira ampla e diversificada, promover a criação de 

circuitos de mobilidade ativa (não motorizados), estimular o turismo ecológico e 

cultural, e minimizar os riscos ambientais à ocupação (UFMG, 2018).  

Além do conjunto de sobrezoneamentos que compõem a TVA, merece 

destaque a Zona de Diretrizes Especiais Transição Rural Urbana - ZDEM-TRANS (sua 

definição e os critérios utilizados para demarcação podem ser vistos no Quadro 1). 

Esse sobrezoneamento incorpora áreas prioritárias para ampliação do perímetro 

urbano, desde que se afirmem contrapartidas ou demandas reais de expansão para o 

município. Para a sua concretização, deverão ser articulados alguns instrumentos 

urbanísticos, como o Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios81 e a 

Outorga onerosa de alteração de uso82. Com isso, se busca evitar a ampliação dos 

                                                
81 Esse instrumento deverá ser utilizado em áreas internas ao perímetro urbano, nas quais se verifique 
a subutilização de terrenos nos termos da lei do Plano Diretor, e em áreas de transição, a partir da sua 
incorporação ao perímetro urbano de modo a evitar a sua subutilização urbana. Tais áreas, visando a 
maior eficiência da aplicação do instrumento, deverão ser imediatamente notificadas ou, no caso de 
grandes empreendimentos, ser imediatamente inseridas em um plano de acompanhamento de 
implantação do projeto (UFMG, 2018). 
82 A Outorga auxiliará no controle da expansão do perímetro urbano, na recuperação de valorização 
promovida pelo poder e na promoção de uma maior justiça sócio-espacial. Todas as áreas que forem 
objeto de projeto de expansão do perímetro urbano - sendo elas parte ou não do sobrezoneamento de 
transição - deverão também prever a aplicação do instrumento de outorga onerosa de alteração de uso 
visando recuperar parte da valorização na conversão da terra rural em urbana. O instrumento, aliado 
aos instrumentos de parcelamento, edificação e uso compulsório, intenta evitar a retenção ociosa e 
subutilizada de terra urbana (UFMG, 2018).  
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perímetros, contribuindo para que não existam casos como aqueles apresentados no 

tópico anterior.   

 

Quadro 1: Zoneamentos e sobrezoneamentos propostos pelo Projeto de Revisão dos Planos 
Diretores - definição e critérios adotados 

Zonas Definição Critérios adotados 

 

ZP-1 

Zona de 

Proteção 1 

Áreas de proteção ambiental, 
cultural e paisagística, onde as 
possibilidades de ocupação e 
utilização ficam condicionadas ao 
cumprimento de parâmetros 
urbanísticos e diretrizes 
extremamente restritivos, com o 
objetivo de manter ou recuperar os 
atributos ambientais relevantes de 
interesse municipal e 
metropolitano que motivaram sua 
criação. 
 

1. Inclui áreas predominantemente não 
ocupadas que admitem apenas usos e 
formas de ocupação que contribuam para a 
sua conservação ou recuperação. 
2. Inclui parques, unidades de conservação, 
zonas municipais de preservação 
ambiental, marcos paisagísticos e 
ecológicos. 
3. Inclui as APPs de cursos d'água 
localizadas em área urbana. 
4. Diretriz para que as atividades agrícolas 
localizadas em ZP-1 sejam 
obrigatoriamente agroecológicas, conforme 
definido no Plano Diretor. 
5. Diretriz para que as ZP-1 em área urbana 
sejam transformadas em espaço livre de 
uso comum. 

 

ZP-2 

Zona de 

Proteção 2 

Áreas de proteção ambiental, 
cultural e paisagística, onde as 
possibilidades de ocupação e 
utilização ficam condicionadas ao 
cumprimento de parâmetros 
urbanísticos e diretrizes restritivos, 
com o objetivo de preservar ou 
recuperar atributos ambientais 
relevantes de interesse municipal 
e metropolitano, por meio do 
estímulo a atividades agrícolas 
direcionadas à produção 
agroecológica, às atividades 
recreativas e ao turismo ecológico. 

 

1. Demarcação somente de áreas 
localizadas fora do perímetro urbano. 

2. Inclui propriedades e parcelamentos 
rurais, fazendas, hotéis fazenda, chácaras e 
sítios. 

 

ZDE-TVA-
AGROECO 

Zona de 
Diretrizes 

Especiais - 
Trama Verde e 

Azul - 
Agroecologia 

 

 

 

Áreas de produção agrícola 
existentes ou potenciais, 
relevantes para a manutenção da 
seguridade alimentar, nutricional e 
ambiental, onde devem ser 
incentivadas práticas 
agroecológicas. 

 

1. Existência de produção agrícola próxima 
a aglomerados urbanos; 

2. Identificação de produção agrícola 
próxima a cursos d’água; 

3. Existência de iniciativas de práticas 
agroecológicas ou em transição 
agroecológica; 

4. Produção agrícola de destaque no 
município; 

5. Existência de conflitos relacionados ao 
uso de agrotóxicos; 

6. Áreas consideradas potenciais para o 
desenvolvimento da produção 
agroecológica, devido à sua proximidade 
com outras em que há atividade agrícola ou 
por sua relevância ambiental. 
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ZDE-TVA-FLUV 

Zona de 
Diretrizes 

Especiais - 
Trama Verde e 

Azul – Fluvial 

 

 

 

Áreas de relevância ambiental e 
uso social, associadas à dinâmica 
hídrica e à manutenção dos 
ecossistemas, onde as 
possibilidades de ocupação e 
utilização são restritas àquelas de 
baixo impacto ambiental, às 
atividades agrícolas direcionadas 
à produção agroecológica, ao 
lazer, às atividades recreativas e 
ao turismo ecológico. Possuem 
diretrizes, políticas e instrumentos 
para a preservação ambiental, a 
recuperação de áreas degradadas 
e para viabilizar o livre acesso e 
apropriação por parte da 
população. 

 

1. Áreas de Preservação Permanente (APP) 
dos cursos d’água; 

2. Outras áreas reconhecidas pelo 
município e/ou pela população como 
importantes para a manutenção da dinâmica 
e da qualidade hídrica. 

 

ZDE-TRANS 

Zona de 
Diretrizes 

Especiais - 
Transição 

Rural Urbana 

 

 

 

Áreas prioritárias para ampliação 
do perímetro urbano mediante 
pagamento de Outorga Onerosa 
de Alteração de Uso, desde que 
atendidos os requisitos do Artigo 
42-B do Estatuto da Cidade. 

 

1. Redução do perímetro urbano para as 
áreas já ocupadas e definição da área 
residual (entre a área ocupada e perímetro 
urbano existente); 

2. Áreas com processos de parcelamento 
em andamento; 

3. Não demarcação em áreas onde a área 
residual (entre a área ocupada e perímetro 
urbano existente) apresente-se imprópria à 
urbanização (alta declividade, relevo 
acidentado, presença de alta relevância 
e/ou risco ambiental); 

4. Utilização do CAR e imagem aérea para 
identificação de atividade rural 
(agropecuária). 

 

Fonte: UFMG, 2018. 

 

O processo de planejamento metropolitano, portanto, auxilia na superação das 

dicotomias e representa uma experiência pioneira no trato dessas questões de forma 

articulada. Durante o processo, ficou evidente que a superação enfrenta alguns 

desafios, principalmente no que toca a institucionalidade. Entretanto, aponta diversos 

caminhos possíveis de aproximação entre as políticas urbanas, agrárias e ambientais, 

assim como um maior diálogo entre os entes-federativos (União, estado e municípios).   

Tendo em vista o processo de planejamento e das dinâmicas metropolitanas, 

podemos concluir que para construir propostas e ações de enfrentamento das 

realidades vividas na RMBH, principalmente da apropriação dos espaços da cidade e 

do campo por parte da lógica urbano-industrial-capitalista, as dicotomias deverão ser 

superadas.  
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A superação também contribui para a construção de sistemas agroalimentares 

saudáveis e sustentáveis, principalmente em contextos metropolitanos, os quais, 

dentre outros benefícios, valorizam os agricultores/as e os recursos naturais. Para 

fomentar a construção desses sistemas e a preservação e manutenção da natureza, 

deve-se articular tanto a Agricultura Familiar quanto a Agricultura Urbana em suas 

diversas dimensões, tendo como perspectiva os princípios da agroecologia. O 

fortalecendo de processos de transição agroecológica também contribui para a 

construção desses sistemas, que acabam sendo potencializados se tanto a 

agroecologia “da cidade”, quanto as “do campo”, são articuladas, uma vez que os 

territórios se mostram complexos em relação à divisão entre urbano e rural e 

enfrentam situações similares (como apresentado anteriormente). 

Atualmente, como pode ser percebido nas descrições das experiências neste 

trabalho, existe uma aproximação do campo da Agricultura Urbana com o campo 

Agroecológico na RMBH, assim como acontece no Brasil. Entretanto, como vimos no 

Capítulo 2, para dentro do movimento agroecológico as dicotomias são 

constantemente reafirmadas, sendo clara a distinção feita entre a “agricultura da 

cidade” e a “agricultura do campo”. Ou seja, por parte dos movimentos sociais, a 

superação das dicotomias também deverá acontecer, o que pode gerar uma maior 

articulação para o enfrentamento dos desafios.  

Neste sentido, algumas articulações e construções de redes em torno do 

fortalecimento da agricultura e da agroecologia na RMBH estão surgindo e se 

consolidando a partir de uma visão não dicotômica entre rural e urbano. Para além 

das diversas ONGs, associações, cooperativas e coletivos presentes na RMBH, no 

âmbito metropolitano merecem destaque a Articulação Metropolitana de Agricultura 

Urbana - AMAU e a Rede Urbana de Agroecologia - R.U.A. Metropolitana. A AMAU 

foi criada em 2004, por um conjunto de agricultoras/es, representantes de grupos e 

associações comunitárias, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e 

redes envolvidos com as práticas de agricultura na RMBH. Dentre as ações da AMAU 

estão: a organização de encontros; apoio às iniciativas populares a mobilização as/os 

agricultoras/es da RMBH; a divulgação da diversidade de experiências agrícolas e 

suas diferentes funções (ORNELAS, 2017). Essa articulação também tem se dedicado 

à aprofundar o debate político sobre a relação campo-cidade e sobre o papel da 

agroecologia na construção de políticas públicas e de planejamento dos municípios 

da RMBH. A AMAU se estruturou inicialmente através das seguintes comissões de 

trabalho: agrobiodiversidade; produção, comercialização e consumo; auto-
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organização das mulheres; e plantas medicinais (ORNELAS, 2017). Essa articulação 

também participa da Articulação Mineira de Agroecologia - AMA, se inserindo nos 

espaços de debates em âmbito estadual.  

Figura 29: Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana da RMBH 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 Já a Rede Urbana de Agroecologia - R.U.A. Metropolitana, surge da demanda 

por um espaço permanente de encontro e debate entre as organizações, movimentos 

sociais, órgãos públicos e pesquisadoras/es na RMBH. Atualmente fazem parte dessa 

rede mais de 200 pessoas que representam diversos grupos, organizações e 

instituições83. Dentre as ações e atividades realizadas pela R.U.A., estão: diálogo e a 

aproximação de diversos atores e organizações de diferentes áreas; a troca de 

conhecimentos e experiências; organização coletiva de ações e eventos diversos 

sobre a temática da agricultura e agroecologia na RMBH; mobilização social e 

parcerias na construção de projetos para acessar editais e chamadas de 

financiamento; discussão de leis e projetos de leis sobre agricultura; dentre outras 

(ORNELAS, 2017). Portanto, a R.U.A. Metropolitana se constitui como um espaço de 

articulação entre a universidade, as organizações da sociedade civil e o poder público, 

com o objetivo de promover uma agenda comum da agroecologia na RMBH, que 

incorpora tanto a Agricultura Familiar quanto a Agricultura Urbana. 

                                                
83 Para conhecer seus membros, ver o trabalho “Agroecologia e Regiões Metropolitanas: desafios e 
possibilidades para a gestão local e regional na RMBH“ de Gabriel Ornelas, 2017.  
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Figura 30: Rede Urbana de Agroecologia da RMBH 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 Dentre as atuais ações da AMAU e da R.U.A. Metropolitana, está a promoção 

dos processos de construção de Sistemas Participativos de Garantia na RMBH. Já foi 

realizado um primeiro encontro, em maio de 2018, no município de Mário Campos, 

onde se reuniram agricultores e agricultoras (da Agricultura Urbana e da Agricultura 

Familiar) localizados na região metropolitana e no colar, pesquisadores/as, ONGs, 

técnicos/as de assistência técnica e extensão rural, dentre outros atores envolvidos 

com a temática agrícola e ambiental. O processo de construção do SPG84 na RMBH 

busca incentivar processos de transição agroecológica que, através desse 

instrumento, pode auxiliar na construção de articulações sociais e garantias na 

comercialização dos produtos em transição. A partir desse encontro, ficou definida a 

organização dos/as agricultores/as em núcleos85, os quais nos próximos meses irão 

articular outros atores locais e construir propostas coletivas para avançar esse 

processo. 

 

                                                
84 O SPG é uma alternativa de garantir a qualidade de produtos da agricultura, principalmente daqueles 
oriundos de produções agroecológicas. Essa forma de garantia é de extrema importância uma vez que 
contribuem para a autonomia dos produtores/as. O SPG não necessita de nenhuma empresa 
certificadora (comumente utilizada em processos de certificação da produção orgânica), pois os/as 
próprios/as agricultores/as fazem o controle da produção entre si. Para isso, é criado um grupo (ou 
associação, ou cooperativa) para se certificar.   
85 Dentre eles: núcleo Paraopeba 1 e 2; núcleo Gandarela; núcleo Lagos/Cerrado; núcleo BH/Ibirité; 
núcleo Bosque Estrada Real; núcleo BR 381; e núcleo Vetor Norte.  
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Figura 31: Encontro de construção do SPG Metropolitano - município de Mário Campos 

 

Fonte: AUÊ!/UFMG, 2018 

 

 Portanto, a RMBH tem consolidado diversos processos de fortalecimento e de 

promoção da agroecologia, reconhecendo o potencial transformador da superação 

das dicotomias. A articulação entre as propostas de planejamento territorial e as ações 

da AMAU e R.U.A. Metropolitana, tende a potencializar a criação de políticas públicas 

que incorporem as complexidades entre rural e urbano, assim como a construção de 

sistemas agroalimentares saudáveis e sustentáveis. Além disso, essas ações em 

conjunto potencializam as transformações sociais e territoriais das quais a 

agroecologia na RMBH tem contribuído.   
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Considerações Finais 
 

 Por mais que nos diversos espaços de debates as visões em torno das relações 

entre campo e cidade de forma dicotômica ainda persistem, as dinâmicas territoriais 

e sociais evidenciam as relações complexas entre rural e urbano na atualidade, 

apontando caminhos para a sua superação. 

Os estudos de Lefebvre, a partir de sua teoria sobre a urbanização completa 

da sociedade, nos ajudam a compreender que na atualidade essas relações são muito 

mais complexas do que as definições rígidas do plano político-ideológico. Além disso, 

evidenciam que a lógica urbana se sobressai em relação à produção e à reprodução 

do capital, tendo diversos rebatimentos no território e na estruturação da nossa 

sociedade.  

No contexto brasileiro esses rebatimentos podem ser evidenciados a partir do 

processo duplo de urbanização-industrialização, do qual incorpora a agricultura. As 

décadas de 60 e 70 são marcos históricos importantes para compreender a inflexão 

das lógicas agrárias para as urbanas no contexto brasileiro. Com a modernização da 

agricultura iniciada na década de 60, a indústria em processo crescente e a 

reconfiguração territorial do país nas décadas de 70 e 80, acontece um processo de 

intensa transformação territorial e social nos grandes centros mercantis e nas cidades 

políticas regionais, originando o fenômeno de metropolização brasileira, que tem papel 

importante nas lógicas atuais de estruturação territorial do país.  

Como vimos, as metrópoles tem um papel importante na difusão da lógica 

urbano-industrial para todo o território brasileiro, a qual vem se expandindo não 

apenas sobre as regiões circunvizinhas mas também sobre as periferias distantes, 

criando padrões e externalidades que se impõem e repercutem até mesmo na distante 

fronteira agrícola. Ou seja, o urbano-industrial alcança virtualmente todo o território 

nacional, a partir das metrópoles, que passa a operar não só as lógicas de 

desenvolvimento, assim como os modos de vida.  

Nessas aglomerações urbanas, até a atualidade, acontecem processos de 

aceleração e aprofundamento de uma série de dinâmicas econômicas e sociais, como 

uma extensa gama de atividades e uma maior variedade de profissionais e de serviços 

especializados, ao mesmo tempo que é caracterizada por uma grande concentração 

da população e da pobreza, causada principalmente pelos processos de exclusão 

vivenciados no campo.  
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Do ponto de vista da relação entre rural e urbano nas metrópoles, esta se dá 

de forma complexa, assim como pode ser visto na RMBH. Mesmo que a lógica urbano-

industrial tenha alcançado todo o território, é possível identificar ruralidades em 

diversos contextos espaciais. Ou seja, o processo de urbanização extensiva não 

excluiu as possibilidades de permanência do rural.  

O rural, tomado no seu sentido cultural, evidentemente continua existindo. Ou 

seja, o urbano está permeado pelas ruralidades, seja nas pequenas produções dos 

quintais das moradias ou nas unidades produtivas dos diversos agricultores/as 

familiares em meio ou próximos às áreas densamente ocupadas. Por outro lado, o 

meio rural brasileiro, antes marcado pelo arcaico, pelo não-moderno, pelo território do 

isolamento e pela não-política, se transformou em um espaço da modernidade, do 

território conectado e politizado. Ou seja, o meio rural também é permeado por 

elementos urbanos da cidade. 

Essas complexidades são ainda mais evidentes quando se analisa as diversas 

formas e funções da Agricultura Familiar e Agricultura Urbana na atualidade. Os 

diversos contextos territoriais da AF acaba promovendo possíveis articulações com 

outras formas da agricultura, que apesar da invisibilidade, contribuem para diversas 

transformações sócio-espaciais - a Agricultura Urbana. Essa prática tem apontado 

caminhos importantes para a superação das dicotomias, tendo em vista sua 

aproximação com a agroecologia. Nesse sentido, a AU se mostra como uma 

possibilidade real de articulação da noção de ruralidade (relacionada à prática agrícola 

e ao rural) com a urbanidade (relacionada aos usos não capitalistas do espaço 

urbano). Ou seja, como uma prática social que não opõe a cidade ao campo e sinaliza 

uma possível conciliação ou articulação entre a cidade - vista como lugar de atividades 

não agrícolas, e a agricultura - vista apenas como atividade econômica rural. 

Mesmo com esses diversos indícios de que não é possível dividir o que é rural 

e o que é urbano na atualidade, as dicotomias são recorrentemente reafirmadas, seja 

pela construção e ação das políticas públicas, pelo planejamento e gestão territorial, 

pela estruturação institucional dos governos (locais, estaduais e federal), pelas 

pesquisas e até mesmo pelos movimentos e articulações sociais.  

A partir disso, é urgente superar as formas como são definidas atualmente cada 

um dos espaços no Brasil, pois não dão conta de incorporar toda a sua complexidade, 

seja a do território e/ou as das dinâmicas sociais. Se faz necessário portanto, pensar 

outras formas de lidar com essas realidades para além de uma definição legal que 

utiliza-se de uma linha para dividi-las, o que pode contribuir para a superação das 
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diversas dicotomias - como a urbano-rural, a urbano-natureza, a agrário-ambiental, 

auxiliando no enfrentamento dos conflitos gerados pela difusão da lógica urbano-

industrial-capitalista.  

 A experiência de planejamento territorial da RMBH, por exemplo, nos aponta 

caminhos possíveis a serem percorridos e construídos para a superação, 

principalmente, das dicotomias agrário-ambiental e urbano-rural. Com isso, tendo em 

vista a agroecologia e seu potencial transformador, é possível articular processos que 

fortaleçam os/as pequenos/as agricultores, assim como a preservação e conservação 

dos recursos naturais. Essa superação acontece graças à aproximação da 

agroecologia ao planejamento territorial, ou seja, das questões urbanas com as rurais, 

evidenciando o potencial de transformação a partir da articulação entre ruralidades e 

urbanidades. 

 Para além de uma perspectiva ecológica da produção agroecológica, que foi 

mais realçada no processo de planejamento, as práticas e experiências apresentadas 

neste trabalho apontam caminhos para outras formas de produção do espaço 

metropolitano. Essas práticas possibilitam outras formas de apropriação dos espaços 

públicos; a aproximação da população de diversos contextos sociais e territoriais; a 

permanência de modos de vida atrelados ao rural, mas também outras possibilidades 

aos modos do urbano; os processos de consolidação da justiça social, mostrando 

outras formas de convivência em sociedade; a articulação e organização de ações 

que denuncia as diversas formas capitalistas de acumulação, sejam elas ligadas ao 

agrário ou ao urbano; dentre outras possibilidades de mudança das realidades vividas. 

 Essa transformação só é possível se existir uma maior articulação entre as 

organizações sociais tradicionalmente intituladas como do campo e da cidade, ou até 

mesmo as relacionadas à temática ambiental. Neste sentido, a AMAU e R.U.A. 

Metropolitana apontam caminhos para a superação dessas classificações, uma vez 

que seus participantes se unem em prol de um mesmo ideal: o fortalecimento da 

agroecologia na RMBH. Dentre eles, se encontram agricultores/as familiares (no rural 

ou no urbano), agricultores/as urbanos/as, ativistas, ONGs, instituições públicas, 

dentre outras entidades, que de alguma forma superam as dicotomias vistas nos 

movimentos e articulações sociais. 

Portanto, mesmo que existam diversos desafios para a consolidação e 

fortalecimento da agroecologia na RMBH, principalmente os relacionados à disputa 

de usos na metrópole, que tende a privilegiar os usos industriais, da mineração e do 

mercado imobiliário, as articulações sociais e o planejamento territorial tem apontado 
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caminhos para as mais diversas transformações sócio-espaciais, sejam elas rurais, 

urbanas ou ambientais.  

Ainda não alcançamos o urbano (abreviação de “sociedade urbana”) e talvez 

estejamos mais longe dessa transformação do que Lefebvre imaginava. A 

transformação da indústria e também do sistema capitalista contemporâneo 

engendrou novos conflitos e tensões, que distancia cada vez mais nossa sociedade 

da “sociedade urbana”. Porém, toda transformação encontra resistências e são elas 

que nos mostram os caminhos para a construção de novas realidades. 

Portanto, nos encontramos em um momento em que uma nova racionalidade 

tem ocupado a centralidade da sociedade (ainda não “Urbana”), mas não deixando de 

lado por completo as antigas formas de se pensar e viver. As ruralidades em 

articulação com as urbanidades, como mostrado neste trabalho, ainda se encontram 

presentes e resistentes, na medida em que não se inserem completamente na lógica 

urbano-industrial-capitalista. As tensões e os conflitos latentes, monstram uma fase 

de transformação e as potencialidades para se pensar em quais caminhos estamos 

seguindo e quais são as melhores formas de avançar.   

A proposta da agroecologia, portanto, aponta caminhos para a consolidação do 

“Urbano”, pois propõe e vem construindo um novo projeto de sociedade, onde todas 

e todos estão incluídos. Para isso, precisamos superar as atuais divisões entre as 

questões rurais, urbanas e ambientais, de forma a compreendê-las em uma totalidade, 

tendo em vista o que Lefebvre aponta como o urbano em formação. Com isso, 

superaríamos a divisão entre a “agroecologia do campo” e a “agroecologia da cidade”, 

rumo à agroecologia do “Urbano”, ou para a sociedade urbana.   
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