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Resumo: Para a construção do presente trabalho, partimos das problemáticas 

ligadas ao Antropoceno e da necessidade de se pensar uma transição, considerando 

a questão da governança e da inovação social. Adicionamos a isso a percepção 

crescente das práticas de agricultura urbana como respostas potenciais a esses 

problemas. Nesse sentido, nosso objetivo é identificar e compreender os processos 

de inovação social engendrados pelas práticas de agricultura urbana na cidade de 

Florianópolis. Para isso, apresentamos os resultados preliminares de um estudo de 

caso qualitativo em andamento, construído a partir da cartografia do campo de 

práticas e da realização de observação participante na Rede Semear, um espaço de 

articulação da agricultura urbana na cidade. Temos como fundamento uma 

compreensão multifuncional, ecossistêmica e política da agricultura urbana e uma 

concepção de inovação social e experimentação democrática assentadas na 

contribuição dos pragmatismos. Identificamos quatro processos de inovação social 

em andamento: o primeiro ligado à gestão dos resíduos orgânicos da cidade, o 

segundo à promoção do direito humano a uma alimentação adequada, o terceiro à 

transformação dos ciclos de produção e comercialização de alimentos e o último 

ligado à governança da cidade. Acreditamos que o acompanhamento desses 

processos de inovação social permitiu apreender o seu caráter dinâmico, não-linear 

e político. Além disso, foi possível notar a forma como os atores com suas 

experimentações locais e as instituições políticas estão profundamente imbricados 

em relações de mútua constituição, sem determinismos em nenhuma das duas 

direções. Essas análises trazem contribuições para uma compreensão mais profunda 

das políticas públicas e dos processos de construção de governança, para além de 

uma visão normativa e institucional. 

 

Palavras-chave: Agricultura Urbana. Inovação Social. Experimentalismo 

Democrático. Pragmatismo. 
  



 
 

 2 

1 INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento da extensão e da gravidade das consequências das ações humanas, que 

embalam as discussões sobre o Antropoceno, nos impele a pensar desde já uma transição à 

sustentabilidade, mesmo que ainda não haja confirmação oficial dessa nova Época Geológica 

(VEIGA, 2015). Essa transição carrega, dentre outros, dois grandes desafios: a erradicação da 

pobreza e o enfrentamento da crise climática (SACHS, 2015) e tem como características a 

necessidade de se repensar as formas de governança e a inserção da inovação social como questão 

chave (MANCEBO, 2015; SACHS, 2007). No Brasil, o início do Governo de Jair Bolsonaro e o 

advento da pandemia deram novos contornos à problemática, com o agravamento da situação de 

insegurança alimentar da população (PENSSAN, 2021), o que já era uma tendência desde 2015 

(BANCO MUNDIAL, 2019), e o desmonte das políticas de proteção ambiental. 

As práticas de agricultura urbana têm sido apontadas como soluções potenciais para 

diversas das problemáticas do Antropoceno: o combate à insegurança alimentar (ÁVILA-

SÁNCHEZ, 2019; SOUZA et al, 2019), a resistência à perda de espaços públicos da cidade 

(ÁVILA-SÁNCHEZ, 2019) e a promoção de ciclos de produção e consumo mais curtos e 

responsáveis (BATITUCCI et al, 2019). Nesse sentido, são tratadas como promotoras de 

desenvolvimento sustentável (CORRÊA et al, 2020; SOUZA et al, 2019; SOVOVÁ; KRYLOVÁ, 

2019) e inovações sociais (NEMOTO; BIAZOTI, 2017; ULUG; HORLINGS, 2018) no contexto 

da cidade. 

Uma cidade que tem se destacado por experimentações na área é Florianópolis. O 

município conta com diversas iniciativas comunitárias, de produção de alimentos e compostagem 

de resíduos, pequenos negócios em ambas as áreas, cozinhas comunitárias, ações do poder 

executivo e legislativo. Diante disso, nosso objetivo com esse artigo é identificar e compreender 

os processos de inovação social engendrados pelas práticas de agricultura urbana na cidade 

de Florianópolis. Para isso, apresentamos os resultados preliminares de um estudo de caso 

qualitativo (STAKE, 2005) em andamento. A pesquisa é constituída de cartografia dos atores 

envolvidos com a agricultura urbana na cidade, realizada através de entrevistas semiestruturadas, 

e de acompanhamento sistemático da Rede Semear, realizado por meio de observação 

participante. 

Nosso artigo possui 5 seções. Após esta introdução, discutimos o quadro teórico-analítico 

do estudo, tanto do ponto de vista da agricultura urbana, quanto da inovação social. A seguir, 

apresentamos o caminho metodológico percorrido na realização da pesquisa. O artigo segue com 

a apresentação e discussão dos resultados, analisando cada uma das dinâmicas de inovação social 

identificadas. Por fim, são tecidas as considerações finais. 
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2 AGRICULTURA URBANA E INOVAÇÕES SOCIAIS NA CIDADE 

 

O quadro teórico-analítico do artigo é composto por duas partes. Na primeira discutimos 

a respeito do modo como a literatura trata o fenômeno da agricultura urbana. Já na segunda, 

apresentamos nossa compreensão a respeito das inovações sociais. 

 

2.1 AGRICULTURA URBANA E OS PROBLEMAS PÚBLICOS DA CIDADE 

 

Apesar de haver registros de práticas de cultivo e produção de alimentos dentro das 

cidades desde a antiguidade (CORRÊA et al, 2020), a partir da década de 1990, dado o crescente 

interesse de pesquisadores, movimentos sociais e governos nessas práticas, autores como 

Mougeot (2000) advogaram a necessidade de maior clareza conceitual para tratar a agricultura 

urbana. Nesse sentido, o autor argumenta que a localização geográfica na cidade não basta para 

definir o fenômeno ou sustentar as suas práticas, ou seja, para que uma iniciativa desse tipo se 

sustente e, por isso, para que se possa compreendê-la, o que importa é a sua relação com o 

ecossistema urbano. Assim, podemos compreender a agricultura urbana como o cojunto de 

práticas agrícolas que mantém relações ecossistêmicas com o meio urbano e os atores que o 

habitam. Nesse sentido, cabe ressaltar que recorremos a noção de autores da Escola de Chicago 

de cidade como um ecossistema, com um ambiente dinâmico e transações constantes (PARK, 

1976). Por essa razão, buscamos tratar o fenômeno da agricultura urbana não só a partir de sua 

multifuncionalidade (AUBRY et al, 2012) e sua integração ao ecossistema urbano 

(MOUGEOT, 2000), mas reconhecendo seu caráter político na cidade (DUCHEMIN, 2012). 

O caráter ecossistêmico do meio urbano e a ancoragem das práticas de agricultura urbana 

resulta na sua ligação com os diversos problemas públicos da cidade. Na literatura, alguns 

desses problemas recebem mais atenção. O primeiro deles, sem dúvida, é a questão da insegurança 

alimentar e nutricional (ÁVILA-SÁNCHEZ, 2019). A agricultura urbana contribui tanto na 

redução da escassez, quanto na facilitação do acesso a alimentos saudáveis e melhora dos hábitos 

alimentares (SOUZA et al, 2019). Para além da alimentação, as iniciativas de AU são tratadas 

também como forma de resistência ao avanço de uma urbanização injusta e acelerada e à perda 

de espaços públicos da cidade (ÁVILA-SÁNCHEZ, 2019; SOVOVÁ; KRYLOVÁ, 2019). Além 

disso, a AU é apontada como um fenômeno privilegiado para a rediscussão e compreensão mais 

aprofundada das relações entre rural e urbano (SOVOVÁ; KRYLOVÁ, 2019). Esse ponto merece 

destaque, uma vez que estudos vêm demonstrando como o Brasil é mais rural do que se pensa 

(VEIGA, 2004; FAVARETO, 2007). Por fim, merece destaque o tratamento da AU como 
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promotora de ciclos de produção e consumo mais curtos e responsáveis (BATITUCCI et al, 

2019), uma forma de transformação também da economia. Por essas e outras razões, a literatura 

aponta as práticas de agricultura urbana como espaços de experimentação de formas de 

desenvolvimento urbano mais justo e sustentável (CORRÊA et al, 2020; SOUZA et al, 2019; 

SOVOVÁ; KRYLOVÁ, 2019).  

Entretanto, alguns autores vêm problematizando a atribuição ingênua de transformação 

social às práticas de agricultura urbana, visto que em algumas situações, ao invés de combater as 

injustiças sociais, essas práticas podem favorecê-las (ÁVILA-SÁNCHEZ, 2019; HENNCHEN; 

PREGERNIG, 2020). Assim, o papel de promotora do desenvolvimento sustentável ou de 

inovações sociais não estão dados a priori na AU, por isso a importância de estudos empíricos, 

como este, que avaliem as consequências reais dessas práticas na cidade. Nesse sentido, parece-

nos fértil a chave de leitura das inovações sociais para a compreensão do fenômeno da agricultura 

urbana, dado que ainda é recente (NEMOTO; BIAZOTI, 2017; ULUG; HORLINGS, 2018) e 

pouco explorada1.  

 

2.2 AS INOVAÇÕES SOCIAIS E A ETNOGRAFIA DE ARENAS PÚBLICAS 

 

Os estudos de inovação social, talvez por sua origem no seio dos estudos de inovação, 

ainda são dominados por uma perspectiva instrumental, carente de uma fundamentação mais 

robusta nas ciências sociais e voltada à tecnologia e ao empreendedorismo individual 

(BIGNETTI, 2011; CAJAIBA-SANTANA, 2014; HOWALDT; DOMANSKI; KALEKTA, 

2016). Além disso, persiste uma oposição entre duas grandes interpretações a respeito da inovação 

social: de um lado, uma opção pelo individualismo metodológico, do outro, um olhar mais voltado 

para as estruturas e instituições sociais (ANDION et al, 2017; CAJAIBA-SANTANA, 2014). 

Mais recentemente, autores vem construindo críticas e olhares alternativos para essa 

dicotomização micro-macro (ANDION et al, 2017; CAJAIBA-SANTANA, 2014; HOWALDT; 

DOMANSKI; KALEKTA, 2016; MOULAERT et al, 2007). Nesse sentido, adotamos uma 

compreensão das inovações sociais desenvolvida a partir do pragmatismo, tendo como referência 

os trabalhos já produzidos no âmbito do Observatório de Inovação Social de Florianópolis 

(ANDION et al, 2021; ANDION; ALPERSTEDT; GRAEFF, 2020; MAGALHÃES; ANDION; 

ALPERSTEDT, 2020).  

Essa compreensão busca inspiração na obra fundadora The Public and its Problems, do 

filósofo pragmatista John Dewey (2004). Para o autor, o ponto de partida da vida associada é o 

 
1 Revisão de literatura realizada em fevereiro de 2021 confirma esta posição. 
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reconhecimento público das consequências das associações humanas e o esforço consequente 

em determinar melhor a situação (DEWEY, 2004). Tudo tem início quando a experiência do ator 

ordinário passa por uma perturbação. As respostas rotineiras do indivíduo ao ambiente já não lhe 

satisfazem as necessidades, o que lhe causa inquietação e impele a iniciar um processo 

investigativo, num trabalho de definição da situação problemática a fim de resolvê-la. Nesse 

processo o ator passa a interpelar outras pessoas que não são diretamente afetadas e, assim, dá 

início a um processo político (CEFAÏ, 2017a). 

É por meio dessa experiência coletiva, a investigação pública, que uma situação 

problemática vem a tornar-se um problema público e que se formam coletivos mobilizados em 

gerar-lhe respostas, os públicos. Esse processo investigativo é movido por uma busca de 

conhecimento, não um “saber por saber”, mas um saber que confira poder de ação (CEFAÏ, 

2017a). A construção de conhecimento que se dá em meio à investigação pública, por sua vez, 

não é um processo meramente cognitivo, fundado numa “racionalidade pura”, mas na experiência, 

em uma racionalidade prática (GARRISON, 2006). É nesse sentido que se colocam as discussões 

sobre o experimentalismo democrático, em que a democracia participativa está fundamentada 

não só na discussão, mas na experimentação de soluções para os problemas (ANSELL, 2011; 

2012; FREGA, 2019).  

Os processos de investigação pública e experimentação democrática, entretanto, não 

emergem no vazio, eles se assentam num campo de experiência coletiva sedimentada ao longo do 

tempo denominados arenas públicas. Estas constituem-se como conjuntos de “acomodamentos 

e competições, de negociações e arranjos, de protestos e consentimentos, de promessas e 

engajamentos, de contratos e convenções, de concessões e compromissos, de tensões e acordos 

mais ou menos simbolizados e ritualizados” (CEFAÏ, 2017a, p. 208) em torno dos problemas 

públicos. Assim, cabe ao pesquisador engajar-se nesses contextos de prática, a fim de realizar 

uma ecologia da experiência pública, recuperada diretamente de seu hábitat experiencial. É a 

partir dessa inquietação que vem sendo desenvolvido o quadro analítico e metodológico de 

etnografia de arenas públicas (MAGALHÃES, 2020; MAGALHÃES; ANDION; 

ALPERSTEDT, 2020; SANTO, 2021).  

A partir desta perspectiva, a inovação social é uma dinâmica produzida pelas práticas dos 

atores que ocorre na fronteira entre a ação criativa e a regularidade do social (ANDION et al, 

2021). Nesse sentido, recorremos ao trabalho de Frega (2016) para esclarecer o que entendemos 

por prática. Segundo o autor, as práticas encontram-se em um nível intermediário entre o micro, 

individual, e o macro, estrutural. Isso se dá pois o apelo às práticas nas ciências sociais, serviu 

para colocar em discussão a capacidade criativa da ação e seu potencial de ruptura, justamente o 

que tem se buscado compreender nos estudos de inovação social mais recentes.  
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Nesse sentido, Frega (2016) compreende as práticas como: (i) uma ordem de interação, o 

que inclui a ação coletiva, (ii) que não é meramente imediata, mas organizada a partir de fins ou 

bens visados pelos atores, o que remete a noção deweyana de fins em vista (DEWEY, 1929; 

GARRISON, 2006) e (iii) que é viável a partir de um conjunto de elementos heterogêneos que 

coexistem e inclui humanos e não humanos (LATOUR, 2012; 2019). O real, dessa forma, 

constitui-se enquanto um nexo de práticas, resultante dessa interação criatividade-regularidade. 

O pragmatismo permite, nesse sentido, compreender como, em determinadas situações, as 

práticas podem se constituir como mecanismos sociais (GROSS, 2009), ou seja, como processos 

sociais que levam a uma mudança, a uma alteração no estado das coisas. 

Assim, amparados pelos trabalhos anteriores, compreendemos a inovação social como 

consequências geradas pelas práticas sociais, enquanto ordens de interação voltadas para fins em 

vista (FREGA, 2016), que se tornam mecanismos sociais (GROSS, 2009), o que ocorre na 

interação entre criatividade dos agentes e regularidade do social (ANDION et al, 2021). 

 

3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

O artigo apresentado é resultado de uma pesquisa de mestrado em andamento, com caráter 

qualitativo, desenhada como um estudo de caso intrínseco (STAKE, 2005). Para acesso ao campo, 

passamos a participar de eventos públicos promovidos na área de agricultura urbana na cidade a 

partir de novembro de 2019, com destaque para o Encontro Municipal de Agricultura Urbana 

(EMAU) e atuação, sob a forma de trabalho voluntário, em uma horta comunitária denominada 

Ecoquilombo. A essa altura, época de definição do desenho da pesquisa, iniciamos observação 

participante, sistemática e aberta, na Rede Semear, organização que pareceu ser um espaço 

significativo para a compreensão da governança da agricultura urbana na cidade. Desde então, 

participamos das reuniões ordinárias, extraordinárias, de grupos de trabalho temáticos e outros 

eventos externos que tiveram alguma ligação. Nesse sentido, utilizamos observação participante 

(CEFAÏ, 2013a; 2013b), somando até agora aproximadamente 60 horas de trabalho de campo. Os 

dados são registrados em um diário de campo no aplicativo Microsoft Word. As tarefas que 

passamos a assumir junto à organização dizem respeito a dois grupos de trabalho temporários, 

criados por demanda, e o grupo de trabalho permanente de políticas públicas. Complementando 

a observação, foram realizadas até agora 4 entrevistas de história oral temática (ICHIKAWA; 

SANTOS, 2003) com membros da Rede Semear, objetivando reconstituir a trajetória da 

organização através da experiência e narrativa desses atores. 

O estudo de caso também é composto da cartografia do campo de práticas de agricultura 

urbana da cidade de Florianópolis, fundamentada na referida metodologia de etnografia de arenas 
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públicas, desenvolvida no âmbito do OBISF. A cartografia tem como objetivo a compreensão do 

campo de experiência em que se insere a Rede Semear. As iniciativas são inicialmente mapeadas 

a partir de dados secundários. Posteriormente, é realizada entrevista estruturada com o roteiro 

padrão do OBISF e ela passa ao status observada. Quando a entrevista é realizada, a iniciativa é 

estimulada a indicar outras iniciativas com quem realiza transações, que são mapeadas e o ciclo 

se reinicia. Com o acúmulo desse processo, a rede de iniciativas mobilizadas em torno da 

agricultura urbana foi sendo reconstituída. Partimos de iniciativas já cadastradas em trabalhos 

anteriores, especialmente Dias (2019). Somamos a esse conjunto inicial, as diversas iniciativas 

que participaram nas reuniões da Rede Semear ao longo do tempo. Por fim, como estratégia 

complementar para a identificação dessas iniciativas foi utilizado o algoritmo que sugere novos 

perfis a seguir na rede social Instagram. “Seguimos” perfis de iniciativas conhecidas e a rede 

social passou a sugerir diversas outras, que foram paulatinamente sendo adicionadas à lista de 

iniciativas a mapear. A pesquisa até agora conta com 15 iniciativas mapeadas, 27 observadas, 4 

acompanhadas, 4 inativas e mais uma lista com dezenas de iniciativas a serem ainda mapeadas. 

Foram realizadas para isso até agora 20 entrevistas estruturadas, com 27 participantes. As 

iniciativas entrevistadas mencionaram 30 organizações, que também compõem a arena, chamadas 

na plataforma do OBISF de “atores de suporte”, que prestam diversos tipos de atividades de apoio 

às iniciativas de inovação social. 

Visto que a coleta dos dados ainda está em andamento, os resultados apresentados e 

discutidos adiante representam uma aproximação inicial. Para a análise dos dados da observação 

participante, ainda em caráter inicial, está sendo utilizada a codificação baseada nos próprios 

dados (GIBBS, 2009). Já para a análise dos dados da cartografia da arena pública de agricultura 

urbana, foi utilizada a plataforma do OBISF. Como a plataforma gera uma planilha com os dados 

já categorizados, foi utilizada a codificação baseada em conceitos (GIBBS, 2009). 

 

4 AS PRÁTICAS DE AGRICULTURA URBANA E A EMERGÊNCIA DE INOVAÇÕES 

SOCIAIS EM FLORIANÓPOLIS 

 

Os resultados do trabalho apontam para quatro processos de inovação social engendrados 

na cidade a partir das práticas de agricultura urbana: a questão dos resíduos orgânicos, da 

alimentação, dos ciclos de produção e consumo e da governança pública. Abaixo, apresentamos 

e discutimos cada uma dessas dinâmicas. 

 

4.1 A QUESTÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 
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Uma das questões públicas que emerge em meio ao campo de causa da agricultura urbana 

é a do tratamento dos resíduos orgânicos por meio da compostagem. As situações problemáticas 

em torno das quais essa arena pública se desdobra (CEFAÏ, 2017a; DEWEY, 2004) dizem respeito 

à percepção das limitações na gestão dos resíduos orgânicos na cidade, à falta de insumos para as 

hortas comunitárias e à pressão sobre o aterro sanitário da região metropolitana, localizado na 

cidade vizinha, Biguaçu. A origem dessas prática reside no desenvolvimento do “Método UFSC 

de compostagem”, resultado de longos anos de pesquisa e experimentação capitaneadas pelo 

professor Paul Richard Momsen Miller. Dentro da própria Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), o professor com seus alunos adaptou técnicas de compostagem à realidade 

brasileira, especialmente urbana. O resultado é uma técnica sem grandes exigências de 

equipamentos e tecnologia e intensiva em uso de mão de obra, o que confere vantagens em termos 

de geração de renda. A técnica foi testada inicialmente dentro da UFSC, com os resíduos do 

restaurante universitário e de cantinas. 

Após o desenvolvimento inicial, era necessário testá-la em maior escala. Isso foi feito por 

meio de parceria entre a Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap), responsável pela 

limpeza urbana, e Associação Orgânica, uma Organização da Sociedade Civil (OSC) criada pelo 

próprio professor e alunos para esse fim. Com o aumento da demanda, um negócio passou a 

integrar a parceria Comcap-Associação Orgânica, o que abriu caminho para a criação de um 

mercado na área, especialmente diante da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A 

partir daqui, as práticas de compostagem tomaram dois caminhos: o da difusão nas comunidades, 

condomínios e famílias, e o da criação de negócios que prestam serviços a famílias ou grandes 

geradores. 

Há, assim, uma ordem de interação bastante plural. Inclui, inicialmente, negócios como 

Agroecológica Serviços Ambientais, Composta.aí, Angatu e Destino Certo. Do ponto de vista da 

difusão nas comunidades, a experiência da Revolução dos Baldinhos tornou-se uma referência, 

especialmente para as comunidades periféricas. Fruto da percepção de uma infestação de ratos 

como um problema de saúde pública, a iniciativa começou como um projeto do Centro de Estudos 

e Promoção da Agricultura de Grupo (Cepagro) e, mais recentemente, alcançou autonomia e 

constituiu-se enquanto associação. Um dos membros do corpo técnico do Cepagro quando da 

criação da Revolução dos Baldinhos, Marquito, alcançou em 2016 a eleição para o cargo de 

vereador em Florianópolis. Desde então, o Mandato Agroecológico, como é chamado, tornou-se 

um ponto de apoio institucional significativo para essas práticas. 

O Vereador Marquito era procurado por muitos cidadãos e grupos interessados na prática, 

o que levou o Mandato a destinar subvenção social para esse fim. O recurso foi executado pelo 

Instituto Çarakura, outro ator significativo nessa arena pública, que reuniu os interessados para a 
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decisão coletiva a respeito da destinação dos recursos. Em um processo conflituoso e cheio de 

dificuldades, por conta de atrasos e entraves administrativos, foi a criada a Rede de Compostagem. 

Por meio de capacitações, a Rede de Compostagem objetiva fortalecer a Revolução dos 

Baldinhos, enquanto uma referência, e difundir a compostagem, especialmente em meio as 

comunidades periféricas. A partir desse processo foram criadas iniciativas como o Ecoquilombo 

e o Recicla Ação. 

Cabe mencionar, também, dois programas da Prefeitura Municipal de Florianópolis 

(PMF) que promovem as práticas de compostagem entre as famílias e comunidades. O Projeto 

Minhoca na Cabeça distribui minhocários e realiza capacitações para compostagem doméstica. 

Já o Projeto Família Casca disponibiliza um ponto de entrega voluntária de resíduos para serem 

posteriormente compostados. 

Para além desses dois projetos, as práticas de compostagem de resíduos chegaram à 

institucionalidade pela criação de dispositivos legais. Destacam-se: publicação de um edital com 

financiamento da Caixa Econômica Federal que previu o pagamento de bolsas, fornecimento de 

equipamentos e criação de novos pátios de compostagem comunitária; a Lei Municipal 

10.501/2019, conhecida como “lei da compostagem”, de iniciativa do Mandato Agroecológico, 

que cria obrigações à PMF na reciclagem de resíduos orgânicos; e o Decreto Municipal 

18.646/2018, conhecido como Decreto Floripa Lixo Zero, que cria o Programa Florianópolis 

Capital Lixo Zero, de iniciativa do executivo municipal. 

Cabe mencionar que o Vereador Marquito faz parte da oposição ao atual prefeito Gean 

Loureiro, reeleito em primeiro turno em 2020. Por conta disso, as iniciativas, inclusive 

legislativas, ligadas ao Mandato Agroecológico, não são bem-vistas pelo Executivo e, em certa 

medida, até apagadas nas suas ações. Aqui são notórias as controvérsias e disputas entre os atores 

pela “propriedade” do problema público ou mesmo por legitimidade para falar em nome do 

público, ressaltando que os processos de investigação pública incluem não só a cooperação, mas 

o conflito e a disputa (CEFAÏ, 2017a).  

O edital financiado pela Caixa foi recebido com grande expectativa pelos integrantes de 

iniciativas tradicionais da cidade como a própria Revolução dos Baldinhos e a Horta do Parque 

Cultural do Campeche (PACUCA). A implementação das ações, entretanto, tem sido 

problemática. Além dos atrasos na execução, houve uma redução do prometido. Como agravente, 

os pedidos de informação das iniciativas comunitárias são ignorados ou respondidos 

insatisfatóriamente e a Revolução dos Baldinhos, utilizada como parceira quando da submissão 

do projeto à Caixa como iniciativa modelo, teve seu nome e imagem apagados do material de 

divulgação das ações. 

Nesse sentido, as iniciativas comunitárias veem nessas ações da PMF uma ameaça: a 
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multiplicação de negócios, o temor de privatização da Comcap e o fechamento da PMF ao diálogo 

são vistos como sinais de que se está em processo de criação de um mercado da compostagem na 

cidade voltado a grandes empresas, em que não haverá espaço nem para as ações comunitárias 

nem para os pequenos negócios locais. 

Essas práticas revelam a concorrência entre diversos “fins em vista” (DEWEY, 1929; 

FREGA, 2016; GARRISON, 2006), nem sempre coerentes uns com os outros. Há, por um lado, 

uma ambição entre as comunidades de fazer a prática de compostagem algo difundido pela cidade, 

reduzindo a pressão sobre o Aterro Sanitário. Há também a pretensão do Executivo Municipal em 

tornar Florianópolis uma cidade notável a partir de práticas ligadas a um discurso de 

sustentabilidade, como no caso do Floripa Lixo Zero. Há  também “fins em vista” ligados à 

percepção de males futuros a evitar, como a criação de um mercado de compostagem voltado a 

grandes empresas, associado ao temor de desmonte e privatização da Comcap. 

Além das visões de futuro que organizam essas práticas, há também suas consequências 

(FREGA, 2016), que incidem na dimensão institucional da cidade. Em primeiro lugar a 

transformação constante dos territórios pelas ações locais. Para além disso, há os programas 

públicos criados a partir das experimentações realizadas na Universidade, nas comunidades e nos 

negócios. Por fim, a criação de dispositivos legais que suportam a ação e transformação do 

território por mais tempo como a Lei da Compostagem e o Decreto Floripa Lixo Zero, apesar das 

disputas. 

 

4.2 A QUESTÃO DA ALIMENTAÇÃO 

 

Outra questão pública que emerge em meio às práticas de agricultura urbana e que ganhou 

destaque durante a pandemia é a da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). Como acima, a 

arena pública da questão da alimentação se mobiliza em torno de situações problemáticas diversas 

(CEFAÏ, 2017a; DEWEY, 2004), que incluem a questão da fome, da emergência social decorrente 

da pandemia, da situação de desigualdades da cidade, da falta de políticas públicas na área de 

SAN e a diminuição de espaços públicos de convívio e vivência da cidade.  

A ordem de interação (FREGA, 2016) que compõe essa arena pública é marcada também 

pela pluralidade. Em primeiro lugar, a cidade conta com diversas hortas comunitárias como a 

Horta do Condomínio Villa Mariana, a Horta Comunitária do PACUCA, o Quintal Comunitário 

do Córrego Grande, o Ecoquilombo e o Recicla Ação. Os próprios participantes mobilizam várias 

justificativas para a sua existência: o convívio entre vizinhos, o desenvolvimento comunitário e 

resistência à perda de espaços públicos na cidade. A primeira grande questão que emerge é a do 

uso da terra. Boa parte delas ocorre em terrenos públicos abandonados. Alguns alcançam 
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autorização da Prefeitura, como o Quintal Comunitário do Córrego Grande, bairro de classe média 

da cidade, outras tem seus canteiros destruídos dias após a construção, como o Agrorua, iniciativa 

de promoção da agroecologia junto à população em situação de rua. Há, ainda, coletivos que 

realizam suas ações em terrenos privados cedidos, o que gera certa insegurança, como no caso do 

movimento Rio Vermelho Solidário, que, após alguns meses do início das atividades, teve que 

devolver o uso da terra ao proprietário. 

Com o advento da pandemia, outras experimentações se somaram a essa rede. As hortas 

passaram a se associar a iniciativas solidárias, como do Coletivo Buva, do Instituto Padre Vilson 

Groh (IVG) e das cozinhas comunitárias que nasceram, como a Cozinha de Todes, a Cozinha 

Solidária do Ribeirão da Ilha, a Cozinha Dona Ilda, a Cozinha do Rio Vermelho e a Cozinha Mãe. 

Somaram-se a esses esforços uma iniciativa da UFSC, o Plantio Agroecológico Solidário, 

iniciativa do Núcleo de Agroecologia da Fazenda Experimental da Ressacada, voltada à produção 

de alimentos nas dependências da universidade para doação. O Cepagro, por sua vez, com 

recursos captados, passou a comprar produtos agroecológicos da Rede Ecovida, de comunidades 

indígenas, do Assentamento Comuna Amarildo e de Cooperativas do MST e a doar às cozinhas 

comunitárias. Já a iniciativa nacional denominada Orgânico Solidário, coordenada aqui pelo 

Programa de Educação Tutorial do Departamento de Educação no Campo, capta doações 

financeiras, compra produtos da rede de agricultores orgânicos Acolhida na Colônia, monta cestas 

e doa a famílias em situação de vulnerabilidade na cidade. As cozinhas e os movimentos solidários 

têm uma importância grande para a ação emergencial, mas, dentro do próprio movimento, vem 

crescendo uma preocupação com soluções de longo prazo, através de políticas públicas a serem 

demandas ao poder público. 

É aí que a questão da agricultura urbana se cruza com as mobilizações para a criação do 

Restaurante Popular (RP) na cidade. Enquanto a prefeitura municipal mantém a doação de cestas 

básicas a partir de uma rede de voluntários coordenada pela esposa do prefeito, as diversas OSCs, 

junto do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Florianópolis 

(COMSEAS) reativaram uma mobilização antiga pela efetivação de uma política municipal de 

SAN e criação do RP, já previstos em lei. 

Esse conjunto de atores chegou a levar à Secretaria Municipal de Assistência Social, um 

abaixo assinado com milhares de assinaturas e um projeto para o restaurante de acordo com as 

diretrizes da política nacional de SAN. A secretária rejeitou a proposta e afirmou que, se houver 

um restaurante popular na cidade, ele será terceirizado. Na mesma direção, o líder do governo na 

Câmara Municipal de Florianópolis em audiência pública insistiu que o RP deveria ser 

implementado por meio de contrato de gestão com Organização Social. Mais uma vez o Mandato 

Agroecológico assumiu papel significativo: em abril de 2021, lançou a Frente Parlamentar de 
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Agroeocologia e Segurança Alimentar, justamente com o objetivo de garantia de implementação 

da política. A criação da Frente foi precedida de emenda ao orçamento realizada pelo Mandato, 

reservando recursos para a implementação da política. Apesar de compromisso público do 

prefeito e da secretária, resta dúvida se isso será possível, mais uma vez pelas disputas pela 

“propriedade” do problema público. Cabe ressaltar aqui também a falta de transparência e 

abertura ao diálogo por parte da PMF. 

Os “fins em vista” que organizam a ação (DEWEY, 1929; FREGA, 2016; GARRISON, 

2006) nessa arena pública dizem respeito à erradicação da fome, combate às desigualdades na 

cidade, implementação da política pública de SAN e revalorização dos conselhos de políticas 

públicas como espaço de deliberação. Além disso, inicidem aqui visões a respeito do 

desenvolvimento comunitário. 

Já em relação às consequências dessas práticas (FREGA, 2016), pode-se notar uma 

transformação dos territórios por meio das experimentações locais. Além disso, percebe-se uma 

incidência na produção da própria cidade, resultando num mosaico rural-urbano (SOVOVÁ; 

KRYLOVÁ, 2019). De um ponto de vista institucional, destacamos a criação da Frente 

Parlamentar de Agroeocologia e Segurança Alimentar e o compromisso assumido pela PMF em 

implementar o RP na cidade. 

Nesse sentido, a dinâmica de inovação social aqui identificada, ligada à questão da 

alimentação, reforça os achados de outros autores, ao afirmarem que agricultura urbana carrega 

potencial de resposta aos problemas ligados à segurança alimentar (ÁVILA-SÁNCHEZ, 2019; 

SOUZA et al, 2019). No entanto, as consequências mais amplas que poderiam ser alcançadas a 

partir dessas práticas encontram obstáculos ao chegar ao nível das políticas públicas. Isso 

representa da mesma forma obstáculos para o aprofundamento da democracia (DEWEY, 2004), 

visto que as experimentações locais (FREGA, 2019) encontram dificuldades em dar forma, 

renovar ou até criar novas instituições. 

 

4.3 A QUESTÃO DOS CICLOS DE PRODUÇÃO E CONSUMO 

 

Para além da alimentação e da compostagem, outra questão pública que emerge a partir 

das práticas de agricultura urbana é a dos ciclos de produção e consumo dos alimentos. As 

situações problemáticas (CEFAÏ, 2017a; DEWEY, 2004) que geram as ações coletivas nessa 

arena pública estão ligadas às consequências negativas do modo de produção estabelecido, às 

cadeias longas de produção e consumo, à falta de corresponsabilização dos consumidores, à falta 

de alimentos saudáveis disponíveis no mercado e à falta de emprego e renda. 

A ordem de interação (FREGA, 2016) que resulta dessas práticas não tem tanto alcance 
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como nas arenas públicas anteriores. Dentre as iniciativas que compõem esta ordem encontra-se, 

por exemplo, o Centro de Produção Integrada e Aquaponia Agricultura Inteligente (CEPIA), que 

congrega produção aquapônica e criação de animais. Outro caso de destaque é a Muvuca 

Agroflorestal, que por meio das técnicas de agrofloresta comercializa cestas de produtos 

agroecológicos, ao mesmo tempo em que promove regeneração da floresta. Além disso, vale 

mencionar o trabalho dos agricultores vinculados ao Grupo Ilha Meiembipe, coletivo regional da 

Rede Ecovida. Inserem-se nessa arena também agricultores de outros municípios que fornecem 

cestas para famílias de Florianópolis como os do Assentamento Comuna Amarildo de Souza, das 

Comunidades Agroecológicas do Bem Viver, vinculada à Terra Indígena do Morro dos Cavalos, 

município de Palhoça, e da rede de produtores de orgânicos Acolhida na Colônia. Por fim, a 

agricultura é experimentada como uma alternativa de sobrevivência, renda, resistência e memória 

a grupos como o Quilombo Vidal Martins, a Ocupação Marielle Franco e a comunidade indígena 

da região. 

Além disso, há formas emergentes de distribuição e comercialização que buscam 

corresponsabilizar os consumidores como as Células de Consumidores Responsáveis (CCR) e as 

Comunidades que Suportam a Agricultura (CSA). São grupos de consumidores que se associam 

aos produtores e partilham os riscos de produção. Dentre esses, encontra-se o projeto de extensão 

da UFSC que organiza CCRs na cidade e região. Além disso, as feiras colocam-se como espaços 

privilegiados de comercialização e trocas de experiências entre produtores e consumidores, como 

a Feira de Orgânicos do Centro de Ciências Agrárias (CCA), da UFSC. 

O advento da pandemia colocou, de alguma forma, foco sobre essas iniciativas, sobretudo 

para suas dificuldades. Em primeiro lugar, as zonas rurais foram retiradas completamente do 

zoneamento da cidade, a despeito da configuração do território. Isso gera ônus aos produtores, 

como o pagamento de IPTU e a dificuldade de acesso às políticas de fomento à agricultura 

familiar. Essas políticas ainda não lidam bem com a situação dos “agricultores familiares 

urbanos” e estão sendo desmontadas desde o governo Temer. Em âmbito municipal não é 

diferente: programas públicos de compras institucionais na cidade impõem critérios que excluem 

os pequenos produtores. 

Os “fins em vista” (DEWEY, 1929; FREGA, 2016; GARRISON, 2006) presentes estão 

ligados à busca de alternativas ao modo de produção estabelecido. Nesse sentido, os atores 

vislumbram ciclos de produção e consumo mais curtos, consumidores como corresponsáveis, 

reconhecimento institucional das áreas rurais da cidade de Florianópolis, o reconhecimento de 

Florianópolis como terra indígena e quilombola e a valorização da agricultura familiar, 

especialmente no contexto urbano. Por fim, em termos de consequências (FREGA, 2016), nos 

parece que, neste caso, elas são mais locais. Assim como na arena pública da alimentação, essas 
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práticas influenciam na forma como a cidade é produzida, resultando, como já mencionado, num 

mosaico rural-urbano (SOVOVÁ; KRYLOVÁ, 2019). Assim, como ressaltam Batitucci e 

colaboradores (2019) a agricultura urbana atua como promotora de ciclos de produção e consumo 

mais curtos e responsáveis, apesar de haver ainda limitações de escala na cidade de Florianópolis. 

Aqui também as disputas pela “propriedade” do problema público são evidentes. Por 

iniciativa do Mandato Agroecológico, foi aprovada e promulgada a Lei 10.392/2018, que institui 

a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica. A política poderia ser um ponto de 

apoio para o fortalecimento das ações nessa área, entretanto ela é negligenciada e encontra 

dificuldades de implementação. Da mesma forma como no caso da compostagem, essa lei é 

apagada pelo Executivo Municipal. 

 

4.4 A QUESTÃO DA GOVERNANÇA PÚBLICA 

 

A última questão que identificamos é a da governança pública (RONCONI, 2011). Esse 

processo de inovação social identificado diz respeito especialmente à observação participante 

realizada junto à Rede Semear. As situações problemáticas (CEFAÏ, 2017a; DEWEY, 2004) 

enquadradas aqui dizem respeito sobretudo à coordenação da ação pública, mas também à falta 

de reconhecimento político-institucional da AU na cidade e à falta de articulação entre as práticas 

locais e as políticas públicas. Apesar da limitação em termos de alcance da atuação da Rede 

Semear ao longo do tempo, a compreensão de seus dilemas e controvérsias nos pareceram 

importantes para compreender o modo de governança em curso nessa área. 

Os “fins em vista” (DEWEY, 1929; FREGA, 2016; GARRISSON, 2006) encarnados nas 

práticas da Rede Semear podem ser reunidos em dois grupos. O primeiro diz respeito à busca de 

uma abertura maior da PMF às experimentações comunitárias, à conquista de maior incidência 

da Semear sobre as ações governamentais e ao alcance de maior reconhecimento político-

institucional à agricultura urbana de forma democrática. Já o segundo grupo trata do 

reconhecimento da ruralidade presente no seio da cidade de Florianópolis, da valorização e 

fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais e periféricos, de difundir as práticas 

agroecológicas e, enfim, de gestar e criar uma sociedade que se coloque como alternativa a que 

está posta.  

Como ficará claro mais adiante, alguns acontecimentos do ano de 2020 serviram como 

ponto de inflexão e, no ano de 2021, a atuação da Rede Semear tem se voltado mais ao segundo 

grupo de “fins em vista”. Esses acontecimentos dizem respeito, sobretudo, à relação da Rede com 

o Programa Municipal de Agricultura Urbana (PMAU). Nesse sentido, desdobraremos essa 

controvérsia (LATOUR, 2012) brevemente, como forma de explicitar a ordem de interação 
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presente na Rede e suas consequências (FREGA, 2016) para a governança da cidade. 

Ainda em 2019, na plenária final do Encontro Municipal de Agricultura Urbana (EMAU) 

estavam presentes mais de 40 pessoas. Dentre esses, representantes de OSCs como o Instituto 

Çarakura, o Cepagro, a Horta do PACUCA, a Rede de Compostagem, e a própria Rede Semear, 

organizadora do evento. Havia também membros da UFSC e integrantes do poder público: 

Comcap, Fundação do Meio Ambiente de Florianópolis (FLORAM), do próprio PMAU, da 

Secretaria Municipal de Educação, da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de 

Santa Catarina (EPAGRI) e do Mandato Agroecológico do Vereador Marquito. 

O tema geral da plenária era “Agricultura Urbana e Políticas Públicas”. Após as falas 

iniciais, a discussão se polarizou, numa clivagem que foi se reforçando até o tempo presente. De 

um lado da discussão, representantes de OSCs como o Instituto Çarakura, Rede de Compostagem 

e Cepagro junto do Vereador Marquito e de alguns servidores da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis (PMF), colocando as demandas das iniciativas comunitárias e demonstrando 

limitações das ações do PMAU, a fim de gerar melhorias. De outro, alguns dos representantes do 

próprio PMAU colocando justificativas às limitações e inações e recusando-se a criar ações em 

conjunto, e partilhar as decisões com outros que não fossem servidores públicos. 

O ano de 2020 começou com reorganizações na Semear por conta da pandemia: as 

reuniões que eram itinerantes passaram a ser realizadas de forma virtual, o que dificultou a 

participação de muitos, e os trabalhos passaram a ser organizados de outra forma, com a criação 

de Grupos de Trabalho (GTs), alguns permanentes, como de coordenação, políticas públicas e 

comunicação, e outros transitórios, como o de organização do EMAU 2020, de análise do novo 

decreto do PMAU e de cadastramento dos membros da Rede. Como sempre reforçam os membros 

a ideia de gestão da Semear é que ocorra de forma menos verticalizada, o que impõe desafios, 

como a concentração de atividades em um pequeno grupo, especialmente os representantes do 

Cepagro, Çarakura, Rede de Compostagem e FLORAM. A condução e relatoria das reuniões é 

escolhida no início e a pauta definida e enviada anteriormente pelos membros do GT de 

coordenação em grupo do Whatsapp. 

Para desdobrar a controvérsia, vale retomar alguns elementos da trajetória da própria 

Rede Semear e do PMAU. Após décadas de experimentações na área de agricultura urbana na 

cidade, os praticantes sentiram necessidade de articulação para alcançar maior reconhecimento 

político-institucional para as ações. Criaram, assim, em 2015, a Rede Semear, após o primeiro 

EMAU, por meio da participação de membros de OSCs e servidores públicos comprometidos 

com essas questões. Dessa articulação veio a criação, em 2017, do Programa Municipal de 

Agricultura Urbana, por meio de Decreto Municipal, cujo texto foi construído “a quatro mãos” 

dentro a Rede. O programa, ao longo do tempo, passou por dificuldades de consolidação: até 
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2019, por exemplo, não contava com orçamento próprio. As secretarias que compunham a 

coordenação colegiada e possuíam ações destinavam parte do orçamento de sua pasta, o que 

mudou em 2019, com a criação, numa parceria entre Mandato Agroecológico e Rede Semear, do 

Programa 116 do orçamento municipal, destinado à segurança alimentar e à AU. Nesse sentido, 

mesmo que a Rede Semear não estivesse na composição estabelecida em lei do PMAU, sempre 

esteve junto à Prefeitura, demandando ações e contribuindo com a implementação. Isso é 

reconhecido pelos próprios atores, a Rede fazia parte da ordem de interação que tornava o PMAU 

possível. 

Em julho de 2020, entretanto, a reunião mensal da Rede Semear teve sua pauta redefinida 

às pressas por uma situação: a PMF havia publicado novo decreto com reorganização do PMAU, 

que passaria a ser chamado Cultiva Floripa, à revelia do debate da Rede Semear e dos próprios 

servidores que compunham a coordenação colegiada do programa, “uma decisão de gabinete”, 

como disseram alguns. Enquanto alguns servidores presentes argumentavam que as mudanças 

eram cosméticas, outros, espcecialmente mebros de OSCs perceberam a decisão como autoritária 

e um desrespeito com a Rede Semear, especialmente porque o decreto previa a criação de um 

fórum que com as mesmas atribuições. Essa situação somou-se a recorrente dificuldade de diálogo 

e acesso à informação junto à PMF, mesmo com a presença constante dos servidores públicos nas 

reuniões. Dessa reunião, dois encaminhamentos foram tomados: (i) a criação de um GT que 

comparasse o decreto antigo com o novo, para saber o que era realmente novo e criar questões à 

PMF sobre o papel da Rede; e (ii) o convite à nova coordenação do programa, capitaneada pelo 

recém-empossado presidente da Comcap, para uma reunião da Rede, em que as questões 

elaboradas pelo GT pudessem ser respondidas ao grande grupo. 

A discussão da reunião não foi conclusiva, as respostas dos membros do PMAU 

convidados eram evasivas e sua a tônica girava em torno de declarações como “estamos passando 

por um processo de reestruturação, ainda não temos clareza sobre como as coisas ficarão”. 

Importante notar que essa era a justificativa usada nas discussões relatadas acima, ainda no 

EMAU de 2019, e que foi utilizada novamente mais adiante, no início de 2021. A falta de 

respostas demandou mais uma reunião, agora entre coordenação da Rede e do PMAU, que marcou 

profundamente as ações seguintes e é sempre retomada por duas razões principais: as pessoas 

foram diretamente ofendidas e desrespeitadas e a legitimidade da Semear enquanto um espaço de 

articulação coletiva foi questionada. Duas das falas do presidente da Comcap na ocasião são 

sempre retomadas: “quem é a Rede Semear pra fazer esse tipo de questão?” e “ou vocês estão 

comigo, ou estão contra mim”. 

A pergunta sobre a identidade e composição da Rede gerou incômodo e desembocou na 

criação de um GT responsável pela criação de um formulário para cadastramento dos participantes 
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da Rede, algo que ainda não existia. Aqui é possível perceber o processo de ação reflexiva ou de 

racionalidade prática (GARRISON, 2006) próprio dos processos de investigação pública (CEFAÏ, 

2017a): no processo de resolução de uma situação problemática, novas surgem, o que demanda 

novos processos investigativos.  

O perfil dos respondentes do formulário atendeu ao esperado: hortas comunitárias, 

estudantes, OSCs, simpatizantes, ativistas e servidores públicos. A surpresa para a coordenação: 

a maioria dos servidores respondeu que não representava o ente governamental de que fazia parte 

na Rede, com apenas duas exceções. Este foi mais um sintoma da clivagem entre o alto escalão 

da PMF e a Rede Semear e da falta de um compromisso sistemático com as políticas públicas na 

área. Isso se confirmaria mais adiante, quando da ausência de representante oficial do PMAU na 

plenária final do EMAU de 2020: o presidente da Comcap, que havia confirmado presença, alegou 

estar com a covid-19 e sem acesso à internet para participar do evento virtual, emendando na 

justificativa que nenhum outro servidor estaria apto a responder pelo programa no evento.  

Quanto ao ataque pessoal aos integrantes que participaram da referida reunião, as reações 

dos membros da Rede Semear foram diversas, alguns ignoraram, outro tentaram uma estratégia 

de conciliação, aparentemente com temor de que a denúncia levasse à perda de alguma 

colaboração com o governo, mesmo com os sinais claro de que o governo, pelo menos o alto 

escalão, já havia virado as costas à Rede. Essa atitude gerou desconfortos e o afastamento de 

alguns participantes no início de 2021. Essa situação revelou uma série de dilemas constantes nas 

ações da Rede Semear: calar sobre a violência para manter a colaboração? Denunciar e correr o 

risco de perder espaço? Qual o papel da Rede? Qual o seu objetivo?  

A retomada dos trabalhos em 2021 deu-se em meio a mudanças na gestão municipal, o 

prefeito reeleito mudou a estrutura administrativa e os ocupantes de cargos de alto escalão, o que 

é relativamente comum nessas situações. Entretanto, já em abril, não fosse pelas ações que os 

servidores estavam desenvolvendo de forma autônoma, sem qualquer coordenação dos gestores, 

o PMAU estaria sem quaisquer ações em curso. Não havia informações sobre orçamento, sobre 

quem seria o responsável pela coordenação do programa ou quais ações seriam desenvolvidas. 

Os relatos nos meses seguintes derão conta de que o programa agora se restringe ao apoio a 

algumas hortas em unidades escolares, centros de saúde e centros de referência em assistência 

social. Não há mais interface com as iniciativas comunitárias. 

Após uma série de reuniões esvaziadas e sem muitos encaminhamentos, na altura do mês 

de maio de 2021, mesmo os mais afeitos à colaboração com o poder público, perceberam que a 

preocupação exclusiva com isso acabou enfraquecendo a Rede. Hoje a organização passa por 

processo de autorreflexão e experimentação de novo formato para as reuniões mensais. Inspirados 

na metodologia de Paulo Freire, são realizados bimestralmente os “círculos de cultura”, 
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momentos de diálogo a partir do depoimento de convidados, com destaque para as comunidades 

periféricas, quilombolas e indígenas. Nos meses em que não há a realização dos círculos, estão 

previstas reuniões para encaminhamento de ações de apoio às comunidades convidadas para o 

diálogo. Aqui percebemos um deslocamento para o segundo grupo de “fins em vista” referidos 

acima.  

A análise dessa dinâmica de inovação em especial reforça o proposto por Moore e Hartley 

(2010) em relação às inovações em governança, quando afirmam que estes processos de inovação 

demandam novas formas de olhar. Nesse sentido a compreensão pragmatista de inovação social 

nos pareceu bastante propícia, visto que não se preocupa somente com a “novelty” de sucesso, 

mas com o processo controverso, cotidiano e complexo de coordenação da ação pública. Além 

disso, todas as dinâmicas aqui apresentadas, mas especialmente essa última, reforçam o 

encontrado por Nemoto e Biazoti (2017), ao afirmarem que as práticas de agricultura urbana 

capacitam os cidadãos localmente a avançarem a outros níveis de governança. Da mesma forma, 

a realidade de Florianópolis coincide com o encontrado pelos autores em relação ao caráter 

fragmentada das políticas públicas na área e à falta de regulamentação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise das práticas de agricultura urbana na cidade de Florianópolis nos permitiu 

confirmar percepções tradicionais da literatura a respeito da agricultura urbana a respeito de seu 

caráter multifuncional (AUBRY et al, 2012), ecossistêmico (MOUGEOT, 2000) e político 

(DUCHEMIN, 2012). Por outro lado, pudemos reconstituir a incidência dessas práticas nas 

dinâmicas de inovação social na cidade, algo que ainda é emergente e pouco explorado 

(NEMOTO; BIAZOTI, 2017; ULUG; HORLINGS, 2018). 

Foram identificadas quatro dinâmicas de inovação social com situações problemáticas, 

controvérsias, ordens de interação, fins em vista e consequências próprios, ainda que com diversos 

pontos de sobreposição e intersecção. Nesse sentido, nessas diferentes dinâmicas há diversos 

regimes de ação (ANDION et al, 2021) mesmo que emergindo a partir das mesmas práticas de 

agricultura urbana. Isso reforça as conclusões do estudo de Andion e colaboradores (2021) a 

respeito do Ecossistema de Inovação Social de Florianópolis, cujas características demonstram 

uma governança difusa e a formação de “efeito clube”. 

Também no estudo de Andion e colaboradores (2021), as autoras argumentam que, apesar 

desse caráter difuso da governança, há atores que atuam como pontes entre as diferentes arenas 

públicas. Em nosso estudo, encontramos essas pontes em OSCs como o Cepagro e o Instituto 

Çarakura, na própria Rede Semear, apesar das limitações, nos diversos departamentos da UFSC, 
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com ênfase ao CCA. Além disso, tem se destacado em todas essas dinâmicas o Mandato 

Agroecológico do Vereador Marquito, com esforços claros em dar voz às comunidades e fazer 

com que as experimentações locais possam dar forma às instituições e políticas públicas, algo que 

está no cerne do experimentalismo democrático (ANSELL, 2011, 2012; FREGA, 2019). 

Está clara, ainda, a falta de um copromisso sistemático da PMF, especialmente na gestão 

do atual prefeito, Gean Loureiro, com uma gestão democrática e participativa das políticas 

públicas ligadas à agricultura urbana, à compostagem, ao direito humano a uma alimentação 

adequada e à produção de orgânicos e agroecológicos. Quando há ação governamental na área, 

ela é resultado do compromisso individual de alguns servidores de carreira. Isso confirma os 

achados de Mendonça, Andion e Manoel (2021) em outros campos de política pública de 

Florianópolis. 

Apesar dessas limitações, em meio a um mundo sempre em se fazendo (DEWEY, 2007), 

em um processo dinâmico e provisório, ao experimentarem o espaço urbano por meio das 

iniciativas de agricultura urbana, os atores podem descobrir não só a cidade que existe, mas a que 

desejam. Nesse sentido, essas ações locais capacitam os atores a avançarem a outros níveis de 

governança, apesar dos entraves institucionais, de regulação e do caráter fragmentado das 

políticas públicas, o que encontra respaldo em Nemoto e Biazoti (2017). Essa incidência na 

governança da cidade, evidentemente, não se dá sem conflito ou controvérsias, algo que ficou 

claro nas constantes disputas pela “propriedade” dos problemas públicos (CEFAÏ, 2017a). Sobre 

isso, Daniel Cefaï (2017b, p. 141) ressalta: “O público, comunidade se fazendo em torno de public 

issues, reengendra um mundo que, por mais dividido e controvertido que seja, nos cabe em 

comum”. Nesse sentido, os públicos envolvidos nas práticas de agricultura urbana produzem uma 

cidade que, mesmo com as divisões e controvérsias, ainda nos cabe em comum. 
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