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Resumo: 

Nota-se o surgimento de hortas urbanas na cidade do Rio de Janeiro, em 

especial, em favelas e regiões de periferia. Algumas são criadas e mantidas com apoio 

de órgãos públicos, outras por incentivo de entidades privadas. Apesar de pequenas, 

as hortas são espaços que geram modificações importantes. Além de permitirem o 

acesso a vegetais de qualidade, que são normalmente mais caros, a instalação e 

manutenção das hortas engendram novas formas de sociabilidade entre os moradores 

envolvidos, além de mudanças na paisagem típica urbana. A ideia de favela como 

local de produção de comida reflete as transformações pelas quais algumas favelas 

do Rio têm passado. O presente artigo é um esforço inicial dentro da minha pesquisa 

de mestrado de sintetizar dados colhidos a partir de primeiros contatos com o campo 

e de iniciar uma reflexão a respeito da forma como se deu a implementação e 

organização de pequenas hortas nas favelas da Babilônia e do Chapéu Mangueira, 

que surgem em meio a uma imagem de favela sustentável. Busca-se compreender 

como a agricultura urbana surge na favela atual, quem são os indivíduos que se 

interessam pela horta e analisar os significados construídos por eles entorno delas.   

Palavras-chave: agricultura urbana, cidade, sustentabilidade, favela, hortas 

urbanas 

 

1. Agricultura urbana no Rio de Janeiro  

Há muitas iniciativas de agricultura urbana na cidade do Rio de Janeiro, que se 

espalham pelas diversas regiões da cidade, tomando formas distintas, sejam 

espontaneamente, sejam como resultado de apoios de instituições públicas ou 

privadas. Em especial, as favelas têm se tornado um local de recepção de iniciativas 

que estimulam a criação de hortas urbanas.  

Em geral, as hortas urbanas têm sido propagadas como uma ferramenta 

essencial para a sustentabilidade na cidade. Em muitos casos, políticas públicas que 

visam a estimular a agricultura urbana estão ligadas institucionalmente a órgãos e 
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programas ambientais, como é o caso do projeto Hortas Cariocas da Prefeitura do 

Rio, que é executado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMAC.  

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, tem estimulado a criação de hortas 

em favelas por meio do Projeto Hortas Cariocas que existe há aproximadamente 7 

anos e ajudou a criar entorno de 40 hortas em comunidades da periferia do Rio.1 Além 

da Prefeitura, há outras organizações atuando nesse campo no Rio, como é o caso 

da Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) e outras 

organizações com e sem fins lucrativos.  

Além de permitir o acesso a vegetais e ampliar a gama de alimentos 

disponíveis, a instalação e manutenção das hortas engendra novas formas de 

sociabilidade entre os moradores envolvidos, além de mudanças na paisagem típica 

urbana. Em cada local, as hortas apresentam especificidades e conjunto de 

significados que são construídos de acordo com as muitas variáveis que determinam 

sua criação (localização, facilidade de acesso, propriedade do terreno, trajetórias de 

vida dos moradores envolvidos, programas de incentivo, interação e envolvimento dos 

moradores com a horta, técnicas de plantio utilizadas e disseminadas, entre outras). 

Duas comunidades vizinhas localizadas na Zona Sul do Rio de Janeiro, 

Babilônia e Chapéu Mangueira, ganharam especial destaque nos últimos anos devido 

a projetos de sustentabilidade apoiados pela iniciativa privada, que tinham as hortas 

como um de seus eixos de atuação. Atualmente, inclusive, as lideranças locais 

passaram a refletir sobre a criação de novas hortas, que tenham caráter coletivo e que 

passem a envolver a comunidade em suas atividades.   

Neste artigo, nos ateremos às hortas da favela da Babilônia e do Chapéu 

Mangueira. Procuraremos entender como a horta chega nessas favelas, como é 

recepcionada e ressignificada pelos moradores. Pretende-se refletir sobre a horta 

tanto como uma maneira de ocupação do espaço na cidade, quanto um local de 

interação no tecido urbano e de produção e disseminação de valores e significados 

que extrapolam as cercas dos quintais.  

O presente trabalho consiste em um esforço inicial dentro da minha pesquisa 

de mestrado de sintetizar dados colhidos a partir de primeiros contatos com o campo 

e de iniciar uma reflexão reflexão sobre a criação e a manutenção de hortas nas 

Favelas da Babilônia e Chapéu Mangueira a partir dos primeiros contatos com o 

                                                           
1 Aproximadamente metade dessas hortas estão localizadas em escolas da Rede Pública de Ensino do 

Município do Rio de Janeiro.  
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campo. Não se pretende fazer um apanhado minucioso e totalizante sobre o status de 

todas as hortas existentes nessas comunidades, mas organizar um esboço dos dados 

observados a partir dos primeiros contatos com duas hortas que se destacaram. 

Busca-se assim também levantar questões a serem aprofundadas.  

Os dados aqui apresentados foram colhidos ao longo das primeiras visitas 

feitas à Babilônia e ao Chapéu Mangueira. Acompanharam-se os dois moradores 

cujas hortas se destacam em alguns percursos pelas duas comunidades, trabalhando 

nas suas hortas e nos preparativos para o evento Circuito Gastronômico Sebrae na 

Mesa Comunidades. Participou-se também de uma reunião Pensando Verde, em que 

se debateram estratégias para tornar a Babilônia mais sustentável.  

 

2. Horta: um espaço social  

A horta é uma tarefa dispendiosa que exige preparação, conhecimento técnico, 

planejamento do espaço, aquisição de materiais, mudas e sementes, etc. Reunir todos 

estes elementos em um espaço onde eles não estão naturalmente presentes é uma 

façanha que demonstra o caráter social da horta. Especialmente em uma favela com 

alto declive, em que o esforço de subir sacos de terra e adubo é mais intenso a cada 

degrau de escada, se um pedaço de laje ou de quintal se transforma em horta é 

porque esse espaço passou por processo de criação, de projeção e significação.  

Dessa forma, as hortas serão aqui abordadas não apenas como o espaço onde 

estão localizados certos eventos e estilos de vida, mas também como um espaço 

social produzido em meio à cidade, isto é, que pode ser entendido para além de seu 

aspecto meramente físico, englobando também os aspectos mentais e sociais dessa 

produção espacial (Lefevbre, 1991). Essa tríade conceitual, nos é útil na medida em 

que destaca de maneira esquemática a percepção de que o espaço é também 

resultado de planejamento levado a cabo por urbanistas, políticos, cientistas, 

proprietários, etc. e como isto está intimamente relacionado com uma terceira 

dimensão social do espaço, em que se percebe o espaço como a experiência de 

vivência, de socialização e de criação de significados realizada por pessoas que nele 

interagem.  

Os dados colhidos e a reflexão propostos aqui passam por estas três esferas 

de compreensão do espaço, mas sem se aterem a esta rígida divisão, pois que todos 

estes planos estão interligados na realidade. Espera-se que ao se enfatizar o caráter 

do espaço como uma produção social, possa-se iniciar a reflexão acerca de como os 
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conjuntos de representações pensadas por governos locais, empresas e os diversos 

grupos de interesse que atuam nessas comunidades interagem e produzem valores e 

identidades nesses espaços e como estes são recebidos e apropriados pelos 

moradores enquanto atuam nestes locais, especialmente no que tange às hortas 

como ferramentas de sustentabilidade.  

Essa tríade é especialmente importante no contexto da Babilônia e do Chapéu 

Mangueira uma vez que as hortas ganharam força nessas duas comunidades por 

meio do projeto Rio Cidade Sustentável, uma iniciativa conjunta do Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)2, com o ISER, a 

Fundação Parques e Jardins e o Sebrae. Iniciado em paralelo à Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS ou Rio + 20), em 2012, o 

Rio Cidade Sustentável tinha por objetivo gerar «infraestrutura urbana e 

transformação social com foco em sustentabilidade». Nesse contexto, foram 

oferecidas diversas cursos, entre elas a capacitação em agricultura urbana orgânica 

realizada em parceria com o Sebrae3. 

O modelo de horta proposto no projeto é o de horta individual, que possa ser 

feita em pequenos espaços domésticos, como no quintal ou na laje de cada morador. 

Inicialmente planejou-se a criação de hortas na casa de aproximadamente 30 

moradores. Com o passar do tempo, no entanto, a maior parte dessas hortas foi sendo 

desativada, havendo ainda algumas que, não apenas continuaram, mas ganharam 

uma exposição e um destaque expressivo dentro e fora da favela, como as hortas de 

Maria Helena e a de João Batista, que analisaremos a seguir.  

 

3. A imagem de favela sustentável 

Se hoje temos estas favelas como local de produção de comida e de 

propagação de hábitos alimentares saudáveis é porque a Babilônia e o Chapéu 

Mangueira se inserem num processo de modificação de sua imagem. Distanciam-se 

da noção de favela como local sujo que deve ser higienizado e removido, que 

                                                           
2 O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) é uma associação civil, sem 
fins lucrativos, que reúne grupos empresariais brasileiros, e que tem por objetivo promover o desenvolvimento 
sustentável no País. Fundada em 1997, a organização tem mais de 70 empresas associadas. Representa a World 
Business Council for Sustainable Development (WSBCD) no Brasil.  
3 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada que informa seu 
objetivo como sendo promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro 
e pequeno porte. Para tanto, realiza parcerias com os setores público e privado, programas de capacitação, acesso 
ao crédito e à inovação, entre outros.  
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prevaleceu nas primeiras décadas do século XX (Valladares, 2005), para uma noção 

de favela que deve ser urbanizada.  

Babilônia e Chapéu Mangueira, por uma série de razões aprofundadas por 

Moraes (2014), passam fortemente por esse processo e chegam ao século XXI com 

uma identidade construída ao redor do discurso ambiental, sendo vistas como uma 

comunidade harmônica, turística, ecológica4. A Babilônia ganha a alcunha de favela 

ecológica, passa a ser vista como um modelo de favela que soube se relacionar com 

seu entorno natural. Aos poucos, isso traz uma série de mudanças, inclusive de fluxo 

de pessoas, sobretudo estrangeiros, que passam a realizar turismo nas duas 

comunidades.  

Freire-Medeiros (2006) nota o surgimento e a intensificação do turismo em 

algumas favelas cariocas nas últimas décadas e que, na Babilônia especificamente, o 

turismo vai além dos objetivos comerciais, buscando proporcionar aos visitantes uma 

conscientização ambiental e uma interação entre moradores e visitantes. À época de 

sua pesquisa, Freire-Medeiros (2006:13) nota que havia também o consenso de que 

o turismo deveria ser sustentável, no sentido de que seus benefícios deveriam reverter 

para a comunidade e que as atividades turísticas não poderiam ameaçar os recursos 

ecológicos presentes nos morros.  

Em 2009, as duas comunidades recebem uma Unidade de Polícia Pacificadora, 

intensificou o fluxo de turistas e visitantes interessados em conhecer as trilhas, os 

projetos socioambientas realizados na região e, sobretudo o que essas comunidades 

guardam de “autêntico”.  

De maneira similar, as hortas se tornaram também um ponto de referência 

turístico dentro da favela. No caminho para a trilha ecológica, passa-se em frente à 

horta de Maria Helena, onde as orquídeas expostas chamam atenção dos turistas.  

Recentemente, o Festival Circuito Gastronômico Sebrae na Mesa 

Comunidades que ocorreu na Babilônia e no Chapéu Mangueira (além de outroas 

comunidades pacificadas do Rio de Janeiro), convidou o visitante a provar «autênticos 

pratos da culinária carioca de raiz». Entre os 9 pontos de recepção que se somavam 

                                                           
4 Em seu artigo, Moraes (2014) narra as estratégias adotadas por moradores dessas comunidades para 

permanecerem nessas áreas com a chegada do discurso ambiental à região. Destaca a formação da Cooperativa 
de Reflorestamento (Coopabilônia), que participou do processo de reflorestamento dos morros do entorno das 
duas favelas a partir da década de 1980, e hoje segue empregando moradores locais na realização de passeios 
ecológicos pelas trilhas inauguradas no morro. O processo se torna uma via de mão dupla à medida em que a 
favela vence o estigma do antiecológico, mas as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) criadas no seu entorno 
limitam e impedem a expansão das moradias, o que gerou remoções em áreas protegidas.  
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nas duas comunidades, estavam a horta de João Batista (servindo caipirinha feita com 

temperos da horta), a horta de Maria Helena (que usou temperos da horta no preparo 

de seu bacalhau e do suco de hortelã) e a oficina executada por Regina Tchelly com 

temperos colhidos no quintal de Maria Helena. Na horta de João Batista, os visitantes 

puderam ouvir suas histórias e explicações sobre cultivo, origem e uso das ervas que 

ele tem na sua horta.  

Além da capacitação em agricultura urbana orgânica promovida no contexto do 

projeto Rio Cidade Sustentável, em 2012, foram oferecidos outros cursos nas áreas 

assim denominadas: Melhoria Habitacional Sustentável, infraestrutura Urbana Verde, 

Turismo Comunitário, Sustentabilidade nas Escolas e nos Lares, Gestão Comunitária 

de Resíduos Sólidos e Desenvolvimento de Empreendedores Locais. 

Nota-se que o alcance do termo sustentabilidade urbana vai além do discurso 

ambientalista voltado apenas para a proteção do meio ambiente, para a não 

interferência com a natureza ou para recuperação de áreas verdes. O conceito é 

maleável5, e no espaço urbano, pode ser aplicado a diferentes planos da vida urbana 

e é, portanto, atribuído a usos, atividades, construções, estilo de vida, etc. (Acselrad, 

1999:79). 

Nesse projeto então, temos a noção de sustentabilidade permeando demandas 

que vão desde acesso à moradia e a saneamento básico até capacitação em 

horticultura, e empreendedorismo. É a temática da sustentabilidade sendo usada «de 

modo a fazer transitar as expectativas de bem-estar dos âmbitos da habitação, da 

saúde e direitos sociais, fortemente marcados pelo acesso socialmente desigual» 

(Acselrad, 2004:28), permeados por uma noção de cuidado com um meio ambiente 

que é visto como uno e comum a todos. 

 

4. Horta como ferramenta de sustentabilidade  

Entre os aspectos da agricultura urbana que lhe rendem a fama de ser uma 

ferramenta de sustentabilidade urbana em prol de um meio ambiente sadio estão 

especialmente o fato de que uma horta gera formas de se tratar do próprio lixo – um 

grande problema na metrópole e um desafio para comunidades que não recebem o 

serviço de recolhimento de lixo municipal de maneira abrangente. Usa-se o lixo 

                                                           
5 O conceito moderno surge no Relatório de Brundtland publicado em 1987, que é resultado da Comissão Mundial 

em Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada pela Organização das Nações Unida, sendo o desenvolvimento 
sustentável definido como «o tipo de desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem comprometer 
a habilidade de as gerações futuras atenderem também às suas». 
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orgânico produzido na alimentação diária na compostagem para produção de húmus 

orgânico e aproveita-se o material reciclável na infraestrutura da horta (garrafas PET; 

latas, tubos, pneus, etc.)6.  

Hortas que optam por técnicas de produção orgânica, como é o caso das duas 

hortas estudadas aqui, também são vistas como uma alternativa menos poluente 

frente à aquisição de hortaliças tratadas por agrotóxicos. Além disso, tem-se o 

entendimento de que produzindo alimentos na esfera local se diminui o gasto 

energético com transporte de alimentos para a cidade.7 

No âmbito do projeto do Sebrae na Babilônia há também uma preocupação 

com o aspecto da sustentabilidade empreendedora das hortas. Espera-se que as 

hortas sejam uma atividade que traga retorno financeiro e gerem renda para os 

horticultores, de maneira a viabilizar a compra de materiais para a manutenção da 

horta.  

Nesse sentido, algumas hortas ensaiaram, no ano de 2014, parcerias com 

restaurantes do Pólo Gastronômico do Lido8,, para fornecimento de temperos e 

hortaliças orgânicos. A iniciativa foi parte do projeto Quintais Produtivos9 e tinha por 

objetivo «preservar e aproveitar os quintais das comunidades Chapéu Mangueira e 

Babilônia, que são um grande diferencial ecológico em relação às outras comunidades 

do Rio de Janeiro.» Regina Tchelly assumiu a coordenação das hortas participantes 

e também ministrou oficinas de aproveitamento total dos alimentos para os chefs dos 

restaurantes do Lido. Este ano, o projeto está sendo reformulado para incentivar a 

criação de novas hortas e para que dessa vez se passe a fornecer para restaurantes 

e bares de dentro da própria comunidade.  

 

5. Trajetórias de vida e redes ao redor das hortas 

Maria Helena é moradora da Favela da Babilônia, localizada na Zona Sul do 

Rio de Janeiro. Cresceu no interior de Minas Gerais e, desde que chegou no Rio de 

Janeiro, morou na Babilônia e trabalhou como empregada doméstica no bairro do 

                                                           
6 É o caso da horta de João Batista que, por ser feita na laje, não tem muitos canteiros. Uma boa parte das 
mudas cresce em potes e latas reutilizados.  
7 No documento “Agricultura urbana: natural aqui do Rio de Janeiro” da Assessoria e Serviços a Projetos em 
Agricultura Alternativa (AS-PTA), os autores elencam ainda uma série de outros benefícios que a agricultura 
urbana poderia trazer para o meio ambiente e para a cidade do Rio de Janeiro.  
8 O Lido é uma região do bairro de Copacabana, próximo ao morro da Babilônia, que concentra grande número 
de restaurantes perto da praça do Lido.  
9 Realizada com apoio da Prefeitura do Rio, por meio do projeto Morar Carioca Verde, da KAL Projetos e 
Terrtórios e da Caixa Econômica Federal.  
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Leme, vizinho à favela. Em Minas Gerais, a família cultivava algumas hortaliças além 

de criar galinhas. No sítio do ex-patrão, ela aprendeu e praticou técnicas de cultivo. 

Seu marido, Tavares, lhe ajuda na horta quando ele não está trabalhando – ele é vigia 

noturno em um prédio no Leme. Tavares cresceu em um vilarejo no estado da 

Paraíba, onde a família «sempre teve roça».  

Conhecida por ter uma «boa mão» para plantar, Maria Helena cuida da horta e 

de suas quase 20 galinhas todos os dias de manhã e já ajudou outros moradores a 

criarem suas hortas. Relata, com certa melancolia, a respeito das hortas que 

começaram, mas não seguiram adiante na comunidade.  

Maria Helena e Tavares recebem frequentemente em sua horta a visita de seu 

amigo, João Batista. João mora no Chapéu Mangueira, trabalhou muitos anos como 

motorista de ônibus até se aposentar. Nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro e, apesar 

de nunca ter tido uma horta antes, se considera uma pessoa que «sempre gostou de 

planta» e que sempre prestou atenção nos usos medicinais das ervas. Acumulou uma 

boa quantidade de conhecimentos sobre o uso de ervas medicinais e é consultado 

por vizinhos sobre que ervas usar.  

Sua horta foi feita em cima da laje de sua casa que é de cimento, então as 

plantas são cultivadas em canteiros e vasos feitos de material reutilizado. Três vezes 

por semana, cedo de manhã, ele recebe a ajuda do colega José Patrício.  

José mora em Ipanema, onde já trabalhou como garçom e hoje em dia segue 

realizando trabalhos esporádicos em marcenaria e pintura. Mesmo não morando no 

Chapéu Mangueira, José sobe o morro para trabalhar na horta com Batista. José 

nasceu no interior de Minas Gerais, num sítio, e veio para o Rio de Janeiro a procura 

de trabalho. Seu maior sonho era voltar para seu local de origem e ter um sítio onde 

pudesse ter sua própria horta, o que ele está bem perto de realizar pois recentemente 

adquiriu o terreno. Enquanto não volta de vez para Minas, ele segue trabalhando na 

horta urbana, onde sente que está mais perto de sua infância e do futuro que quer 

construir.  

João, José e Maria Helena se conheceram nos cursos de capacitação em 

horticultura oferecidos pelo Sebrae. Desde então, firmaram uma rede de trocas e 

contatos ao redor do interesse pelas hortas.  

A esse grupo, juntou-se Regina Tchelly. Apesar de não ter uma horta em sua 

casa, por falta de espaço e por passar muito tempo viajando fora do Rio, Regina 

tornou-se uma pessoa em destaque na Babilônia devido ao seu projeto Favela 
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Orgânica. Ela nasceu na Paraíba e veio para o Rio de Janeiro onde trabalhou como 

empregada doméstica. Em 2011 iniciou seu projeto, definido por ela como a realização 

do seu grande sonho.  

Hoje o Favela Orgânica consiste em cursos e oficinas de aproveitamento total 

dos alimentos10, que Regina promove na comunidade e fora dela e num serviço de 

bufê, em que serve as receitas de sua autoria11. Regina também procura incentivar, 

em suas oficinas, a criação de hortas orgânicas em espaços pequenos e domésticos 

e o uso de composteiras.  

Dessa forma, Regina firmou parcerias com as hortas de Maria Helena e João 

Batista para receber hortaliças e temperos para usar em suas oficinas. Além disso, 

devido ao seu grande carisma e pensamento empreendedor, ela se dispõe a organizar 

e liderar iniciativas ligadas às hortas.  

Entre as duas hortas, formou-se um fluxo de pessoas, saberes, equipamentos 

e materiais (plantas, mudas e sementes) que ajuda a sustentar a atividade agrícola. 

Em uma tarde, por exemplo, João saiu de sua horta no Chapéu Mangueira para levar 

algumas mudas para Regina e Maria Helena, parando na casa da primeira para pegar 

sementes orgânicas que Regina havia trazido de suas viagens e tinha prometido a 

João e Maria Helena. Regina explica a João o que são e como deve tratá-las e este 

leva as sementes e suas mudas até Tavares, marido de Maria Helena. No caminho 

que faz de volta para sua casa, João aproveita para observar o que está crescendo 

nas calçadas do caminho, identifica uma boa muda de goiabeira, e leva para sua horta.  

Dessa maneira então, apesar de as hortas estarem restritas ao terreno de Maria 

Helena e de João Batista, esse modelo de horta impôs uma interação constante entre 

esses moradores, de maneira que as duas hortas estão interligadas.  

 

6. O Favela Orgânica como divulgador de valores 

Como Regina resume, seu projeto vai além de ensinar receitas, pois seu 

objetivo é causar mudanças efetivas no estilo de vida e na forma de encarar o 

consumo de alimentos. Sua motivação surgiu ao observar o contraste que observou 

                                                           
10 Ela ensina receitas que permitem aproveitar partes dos alimentos que seriam normalmente descartadas como 
talos, cascas e sementes. Entre suas receitas famosas estão: bolo de casca de banana, bolo de chocolate com 
geleia de casca de maracujá, pão de casca de abóbora com sementes, tortinha de casca de pão com casca de 
legumes, entre outras.  
11 As oficinas foram criadas como um projeto social para moradores da comunidade, mas logo aumentou de 
proporções. Em pouco tempo Regina se tornou uma empresária individual e seu serviço de bufê foi contratado 
para eventos corporativos diversos.  
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entre o consumo de alimentos na cidade e à época de sua infância, no interior da 

Paraíba. Quando morava «na roça», sua família procurava usar ao máximo os 

alimentos e o que não comiam davam aos bichos e usavam na compostagem da horta 

que tinham no quintal.  

Regina tornou-se uma referência, não apenas dentro da favela, mas a nível 

nacional em termos de alimentação saudável e consumo consciente, tendo dado 

palestras e oficinas na Europa, além de ter participado de programas de televisão para 

divulgar suas receitas. Apesar de sua fama, Regina segue morando na Babilônia, na 

mesma casa onde o projeto começou com 6 alunas em 2011. Enfatiza a importância 

da ligação com sua comunidade e que seus projetos tenham um retorno para a 

Babilônia. Quer viabilizar a construção de uma escola de sustentabilidade para 

ensinar crianças a respeito do plantio de orgânicos, aproximá-los dos alimentos, das 

práticas de preparo e instigar hábitos alimentares considerados saudáveis e 

desestimular o desperdício.  

Regina é muito carismática e tem uma forma energética e afetuosa de 

promover as oficinas, para as quais veste um uniforme de chef de cozinha todo verde, 

que é a cor do Favela Orgânica. Suas aulas são permeadas por um vocabulário 

afetuoso com a comida e com a natureza. Diz que é uma cozinheira do amor e termina 

muitas de suas publicações no Facebook, no qual o Favela Orgânica tem uma página 

oficial, com a expressão «um cheiro» e emoticons que expressam felicidade e amor 

(sorrisos, corações, flores, etc.). Tem uma visão de que a alimentação e a qualidade 

de vida estão inteiramente conectadas, não apenas no sentido da saúde do 

consumidor, mas também na relação com a cidade. O cartão de visita do projeto, em 

forma de coração, traz impresso o conselho «Se ame… Seu paladar, seu bolso, sua 

saúde e sua cidade agradecem», que resume os pilares do projeto.  

Em termos de práticas de consumo, a iniciativa do Favela Orgânica, por meio 

da valorização das hortas orgânicas e da aproximação entre consumo e produção, 

pode ser também compreendida no contexto da recente ambientalização e politização 

do consumo. Neste processo, os atos diários, como a compra de alimentos e a forma 

de usá-los, passam a ser permeados por decisões políticas, éticas e ambientais, uma 

vez que o consumo é entendido como tendo impacto direto sobre o meio ambiente 

(Portilho, 2008:5).  

Exemplo desta responsabilização do consumidor é o incentivo por parte do 

Favela Orgânica à redução do consumo de alimentos produzidos com uso de 
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agrotóxicos, por terem impacto não apenas na saúde do consumidor mas no 

meioambiente. A valorização do orgânico fica evidente também, por exemplo, quando 

os moradores em questão diferenciam suas hortaliças das demais porque não estão 

«cheias de veneno».  

A recente iniciativa de buscar aproximar as hortas dos restaurantes e bares 

presentes na Babilônia também se insere nessa tendência do consumo consciente de 

buscar estimular a solidariedade com os produtores locais (Portilho, 2008:5) 

Nessa rede ao redor das hortas, Regina exerce então um papel central no 

sentido de ser uma propulsora de valores e significados ligados às hortas. Sua 

exposição na mídia em geral e nas redes sociais12 projeta uma série de significados 

tanto para dentro quanto para fora da Babilônia, incluindo as hortas de Maria Helena 

e João Batista13.  

 

7. Da roça para a horta: o urbano e o rural na favela 

Nota-se como estes moradores (especialmente Maria Helena, José Patrício e 

Regina) fazem referências ao ambiente rural quando justificam sua conexão com as 

hortas e se lembram dos primeiros contatos que tiveram com os saberes agrícolas. 

Retomam a noção de roça e interior de maneira bem específica para marcar, em suas 

trajetórias de vida, esse momento no passado, distinguindo-o da vida atual na cidade. 

José Patrício é o único que além disso, projeta a roça também para o futuro, quando 

poderá realizar o objetivo de ter um sítio no interior de Minas Gerais. Enquanto isso, 

a horta facilita e torna possível sua estadia na cidade.  

De certa forma, a dualidade entre cidade e campo esteve presente tanto nos 

primeiros estudos a abordarem o tema da urbanização, quanto no primeiros escritos 

sobre o surgimento das favelas no Rio.  

Nos primórdios da sociologia urbana, buscava-se atribuir à vida na cidade suas 

características próprias, fazendo isso de maneira a gerar interpretações dualistas, que 

colocavam os modos de vida urbano e rural como categorias contrapostas, com 

características próprias e isoladas.14  

                                                           
12 Atualmente, Regina tem praticamente 5.000 amigos no Facebook e a página do Favela Orgânica tem 10.500 
curtidas.  
13 Na oficina que deu durante o Circuito Gastronômico Sebrae na Mesa, Regina gravou um vídeo colhendo 
temperos na horta de Maria Helena, que foi divulgado em sua página no Facebook.  
14 É o caso, por exemplo, dos conceitos de Gesellschaft e Gemeinschaft propostos por Tönnies (2001) em 1887.  
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O dualismo será combatido empiricamente pelos pensadores da Escola de 

Chicago, que encontrarão dados empíricos que impossibilitavam uma distinção 

absoluta. Wirth, por exemplo, conclui pela existência de uma continuidade entre as 

duas categorias, em que uma comunidade muda de caráter, de rural a urbana, à 

medida que se torna mais complexa, havendo diferentes graus de intensidade dessas 

características em cada local (Wirth, 1938). Wirth também chamou atenção para o fato 

de que a população urbana que estudava era extremamente heterogênea pois era 

formada tanto de grupos provenientes de regiões rurais quanto de imigrantes pobres 

europeus (Wirth, 1938).  

A cidade do Rio de Janeiro, nos finais do século XIX e início do século XX, 

também passou por um processo de urbanização marcado pela vinda de imigrantes 

europeus, alguns que se instalarão em assentamentos pobres de pequenos casebres 

em morros ao redor da cidade. Mas um assentamento em especial, no entanto, o 

morro da Favella (antes chamado de morro da Providência), ganhou destaque e serviu 

«como arquétipo, como base de construção de um tipo ideal, passando a inspirar toda 

a produção intelectual relativa a esse espaço» (Valladares, 2000:25) e consagrou a 

noção de favela como sendo um espaço desordenado, subdesenvolvido, com 

resquícios de ruralidade.  

Ocupado por ex-combatentes que retornaram da Guerra de Canudos, no sertão 

da Bahia, o morro da Favella se instaura no imaginário e na literatura nacional através 

de relatos sobre esses primeiros assentamentos que os comparam, em todos os seus 

aspectos, às formas de habitação pobres do interior e à roça:  

«Na verdade, era como se fossem dois mundos, e a dualidade 
presente na oposição “litoral versus sertão” do discurso euclidiano 
transparece nessas primeiras imagens e representações sob a forma 
da oposição “cidade versus favela”. A imagem matriz da favela estava, 
portanto, construída e dada a partir do olhar arguto e curioso do 
jornalista/observador. “Um outro mundo”, muito mais próximo da roça, 
do sertão, “longe da cidade”...» (Valladares, 2000:12) 

 

É já nesse período que a favela passa a ser encarada como um problema 

urbano, visão essa que estimula as políticas higienistas que levaram à remoção de 

várias favelas na primeira metade do século XX. Não por outra razão, as favelas 

sofreram e ainda sofrem o estigma da caracterização como um espaço de não-cidade 

dentro da cidade. 
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Nos anos 2000 então, temos a agricultura ganhando força no espaço das 

favelas, dessa vez caracterizada como agricultura urbana, assumindo características, 

técnicas e significados próprios e estimulada por programas de órgãos públicos ou 

por parcerias entre o Estado e a iniciativa privada.  

Dessa forma, se nos ativermos a rural e urbano como categorias estanques e 

opostas, teríamos a ilusão de que um elemento tipicamente rural, a agricultura, invade 

a esfera urbana, dificultando tanto a compreensão de que a agricultura urbana e os 

modos de vida a ela relacionados apresentam suas especificidades, quanto o fato de 

que, na construção da imagem de favela, urbano e rural estão intimamente 

relacionados.  

As populações rurais que vieram para a cidade trouxeram consigo seus modos 

de vida tradicionais, seus saberes ligados à agricultura. Em certos casos, esses 

saberes ressurgem e são ressignificados em meio a novas práticas urbanas. No caso 

da Babilônia e do Chapéu Mangueira, especificamente, estes conhecimentos são 

retomados e misturados às técnicas e práticas de agricultura urbana divulgadas por 

programas de capacitação, além de complementados por trocas de saberes entre os 

moradores e ganham novas formas de manifestação e significados em meio ao 

espaço urbano. 

Seja no programa Rio Cidade Sustentável ou no projeto da Prefeitura do Rio, o 

conceito de horta que é apresentado às comunidades não é a de uma continuidade 

com uma visão típica do espaço rural ou com a vida na roça, mas como uma nova 

forma de se encarar a vida urbana, pautada por ideais de consciência ambiental, 

consumo consciente e autossuficiência.15  

Apesar de Maria Helena e João Batista enfatizarem o lado prazeroso da horta, 

a forma como a horta pode ser também um lazer e uma distração das dificuldades que 

enfrentam na cidade, os projetos incentivam o lado empreendedor, encorajando a 

formação de parcerias para o fornecimento de alimentos a restaurantes da região, a 

comercialização de pratos com produtos da horta, de maneira a gerar renda e 

autonomia para os moradores.   

 

8. Planejando novas hortas: do modelo individual ao coletivo 

                                                           
15 São os valores expressos no vídeo documentário que é resultado da oficina de audiovisual do projeto Rio 

Cidade Sustentável realizado pelos alunos e disponível em https://www.youtube.com/watch?v=yTFqJL6cNUM  

https://www.youtube.com/watch?v=yTFqJL6cNUM
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As duas hortas aqui estudadas, que se tornaram uma referência em suas 

comunidades, são uma iniciativa individual e localizada na casa de dois moradores. 

Além delas, há outros moradores que planejam fazer hortas em seus quintais, como 

o casal de proprietários do bar Estrelas da Lapa, que querem fazer uma horta no 

quintal do hostel que estão construindo, atrás do bar. A ideia é aproveitar a produção 

da horta para produzir os petiscos servidos no bar e usar os rejeitos na horta, 

garantindo assim uma «visão holística» do negócio e integrada ao meio ambiente.  

Para além das hortas individuais em locais privados, no entanto, tem se 

sentindo a necessidade de se pensar a questão do lixo e da sustentabilidade no plano 

comunitário. Dessa maneira, criou-se um grupo de trabalho chamado Pensando Verde 

que reuniu a direção da Associação de Moradores da Babilônia, alguns moradores, 

incluindo Regina Tchelly, e pessoas de fora interessadas a fim de refletir e propor 

iniciativas ligadas ao tema da sustentabilidade.  

Nas reuniões, um projeto de hortas comunitárias coletivas em espaços públicos 

tem sido formulado como uma maneira de chamar atenção para a questão da 

alimentação saudável e do cuidado com o meio ambiente. Regina tem defendido a 

criação de um projeto que englobe também compostagem e que esteja localizado 

perto da escola local, para que as crianças possam frequentar a horta. Parece haver 

um consenso de que é importante colocar as gerações mais jovens em contato com 

os valores que as hortas representam. As hortas são pensadas também como uma 

forma de ocupar espaços vazios de maneira a impedir o crescimento de novas casas 

em terrenos baldios e dar um uso a esses terrenos que revertam para a comunidade.  

Nesse sentido, cogita-se atualmente a implementação do projeto da Prefeitura, 

o Hortas Cariocas16. Alguns elementos que favorecem a escolha do projeto da 

Prefeitura são: o fato de que o modelo é voltado para criação de hortas coletivas, a 

utilização de terrenos públicos e a necessidade de que a horta gere algum retorno 

para a comunidade.  

 

                                                           
16 Criado e executado pela Gerência de Agroecologia e Produção Orgânica (GAP) da SMAC desde 2007, o PHC 

tem como objetivo expresso incentivar a criação de hortas comunitárias em áreas carentes do município do Rio, 
proporcionar ocupação para a população, capacitação e oferta de gêneros alimentícios orgânicos e a custos 
acessíveis. A instalação da horta é feita por meio de uma parceria firmada entre a Prefeitura e os moradores, em 
que a Prefeitura fornece materiais, equipamentos, uniformes (camisas do projeto, calça e botas) e os hortelãos 
dedicados ao projeto trabalham, usando o uniforme do projeto, de segunda a sexta-feira. Além disso, a Prefeitura 
oferece uma “bolsa” aos horticultores que trabalham na horta. Depois de algum tempo no projeto, caso a horta 
atinja graus de autonomia e autossuficiência produtiva, poderá ser “emancipada” pela Prefeitura, se desvinculando 
da SMAC.  
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9. Conclusão 

Ao pensarmos como a horta surge dentro da favela nos anos 2000 e o que ela 

nos diz sobre a favela na atualidade, notamos que houve muitos projetos e, 

consequentemente, investimentos para que as hortas (em conjunto com outras 

atividades consideradas sustentáveis) se tornassem uma prática dentro das 

comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira.  

Apesar desses projetos não terem o resultado abrangente que se propunham 

a ter (muitas das hortas iniciadas foram desativadas ao longo do tempo), a imagem 

da horta como ferramenta de sustentabilidade para a favela foi amplamente divulgada 

e até hoje estimula a criação de novos projetos e mobiliza frentes para instalação de 

hortas. Se por um lado há moradores interessados em hortas, a grande maioria não 

pratica a atividade. Nesse sentido seria interessante indagar até que ponto as hortas 

são realmente uma atividade que faz sentido na comunidade e aprofundar a reflexão 

sobre a favela como local fértil para implementação de hortas urbanas.  

Notamos que as hortas, para além de proporcionarem apenas benefícios para 

seus cultivadores, se consolidam como a materialização, no espaço físico, de uma 

certa visão de sustentabilidade, servindo, inclusive, de ponto de referência e recepção 

para turistas, pesquisadores e implementadores de projetos sustentáveis.  

De certa maneira então, a ideia da favela como local de sustentabilidade e de 

produção de alimentos saudáveis nos permite pensar nas mudanças pelas quais a 

percepção de favela tem passado, desde a gênese da noção de favela como um 

resquício do mundo rural, desorganizado, contraposto ao espaço urbano civilizado, 

até os dias de hoje, em que o discurso que prevalece é o da urbanização das favelas.  

Nas favelas aqui estudadas, os programas de urbanização, nas primeiras 

décadas dos anos 2000, foram permeadas por considerações de sustentabilidade, 

que trouxeram uma série de modificações para estas comunidades para além das 

hortas. Apesar de os discursos ambientais terem marcado a imagem destas 

comunidades de maneira única, o fenômeno da agricultura urbana não está restrito a 

elas, nem às comunidades localizadas na Zona Sul da cidade, tomando diversas 

formas e surgindo em contextos diferentes em favelas de outras regiões do Rio de 

Janeiro. Neste sentido, seria interessante observar as configurações que tomam as 

hortas em outras comunidades.  
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