
O Direito à Cidade no Século XXI: Políticas Públicas, Ativismos e Agricultura Urbana com 

Gustavo Nagib, Angélica Nakamura e Lya Porto 

 

Área: Arquitetura e Urbanismo/Extensão Universitária 

Tema: Políticas públicas, ativismos e agricultura urbana 

Carga horária: 12 horas 

Público-alvo: Graduandos e pós-graduandos em Arquitetura e Urbanismo, Geografia, Sociologia 

e demais áreas de estudo da cidade; Arquitetos, Urbanistas e demais profissionais. 

 

Ementa: O curso pretende abordar novas perspectivas urbanas para graduandos, pós-

graduandos e profissionais liberais que se interessem pelos estudos da cidade. A partir da 

abordagem de políticas públicas e casos de ativismos urbanos neste começo de século XXI na 

metrópole de São Paulo, serão apresentadas as expressões de agricultura urbana como atividade 

capaz de reestruturar o espaço urbano e de propor novos caminhos para a cidade contemporânea 

no que se refere a: abastecimento alimentar; planejamento urbano; geração de renda; usos do 

espaço público; conservação de áreas de matas e/ou mananciais; inclusão socioespacial; 

introdução e desenvolvimento de práticas agroecológicas; produção e consumo em circuito curto 

etc. Espera-se discutir o “Direito à Cidade” sob as novas perspectivas do urbano neste século XXI, 

tendo São Paulo como referencial espacial principal, mas também apresentando experiências 

estrangeiras que permitam uma reflexão dos caminhos atuais e futuros da referente megacidade. 

A pesquisa-ação – metodologia de pesquisa acadêmica que inclui o pesquisador como parte 

integrante e com participação ativa do objeto de estudo – será apresentada como 

encaminhamento das atividades e/ou debates a serem desenvolvidos junto com os alunos. Estes, 

por sua vez, poderão apresentar um trabalho final como resultado objetivo do percurso de estudo 

e das discussões propostas, havendo a possiblidade de virem a participar da 11ª Bienal de 

Arquitetura de São Paulo (outubro a dezembro de 2017). O curso contará, ainda, com múltiplas 

abordagens a fim de garantir maior integração dos alunos com os temas abordados: 

aprofundamento teórico; desenvolvimento de atividades práticas e coletivas; trabalho de campo. 

 

Organização do curso: O curso será realizado no espaço físico do IAB e contará com um trabalho 

de campo no sábado. Terá carga-horária total de 12 horas, sendo divididas em três encontros 

noturnos das 19h às 22h às sextas-feiras (dias 06, 20 e 27 de outubro de 2017), e o trabalho de 

campo no sábado (dia 28 de outubro de 2017), das 10 às 13h. Nas aulas noturnas no IAB, a 

primeira parte da aula será de apresentação teórica do conteúdo e a segunda parte, utilizada para 

o desenvolvimento de uma atividade e/ou de debates. 

 

Conteúdo 



Aulas noturnas às sextas-feiras (06, 20 e 27/10/2017), das 19h às 22h, no IAB 

Aula 1 – Direito à Cidade, Redes e Ações Públicas: os casos de São Paulo, Montreal e Toronto 

● O papel das redes na agricultura urbana 

● Estruturas institucionais para o impulso da agricultura urbana 

● Políticas urbanas e reestruturação das cidades 

● Serviços necessários para a agricultura urbana 

● Redes, ideias e ações públicas de agricultura urbana em São Paulo, Montreal e Toronto 

 

Aula 2 – Direito à Cidade e Ativismos Urbanos 

● O que é ativismo urbano 

● O papel do ativismo na reestruturação do urbano e a sensibilização do cidadão 

● A emergência das microrrevoluções: revoluções tranquilas ou silenciosas 

● A agricultura urbana como ativismo (guerrilha verde/guerrilla gardening) 

 

Aula 3 – O Novo Plano Diretor e a Agricultura Urbana 

● Agricultura na zona sul de São Paulo: um breve histórico 

● O rural no Plano Diretor de São Paulo e as políticas públicas  

● A agricultura e o cooperativismo no extremo sul do município de São Paulo 

● A importância da agricultura e do estabelecimento de uma zona rural 

 

Encontro no sábado 

Trabalho de campo 

● Aula especial no Centro Cultural São Paulo (CCSP), onde serão apresentadas e discutidas as 

referentes questões: espaço público, arquitetura e cultura; o planejamento urbano predominante 

em São Paulo (o caso da avenida de fundo de vale 23 de Maio); agricultura urbana como ativismo 

no telhado verde do CCSP. 

 

 As atividades propostas poderão sofrer alterações prévias ou durante o curso. 

  



Breve currículo dos organizadores 

Angélica Nakamura 

Bacharela em Comunicação Social em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero. Bacharela e 

Licenciada em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra em Geografia Humana pela 

USP. Membra do Grupo de Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Estudos Avançados da 

Universidade de São Paulo (GEAU/IEA/USP). 

Interessa-se pelas questões de agricultura urbana e periurbana, produção de alimentos, o rural e 

o urbano, economia solidária. 

Editora de materiais didáticos de Geografia. 

 

Gustavo Nagib 

Bacharel e Licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Geografia 

Humana pela USP. Doutorando em Geografia Humana pela USP. Pesquisa a agricultura urbana 

como ativismo e a materialidade das hortas comunitárias enquanto prática e utopia 

reestruturadoras do espaço urbano do século XXI. Membro do Grupo de Estudos em Agricultura 

Urbana do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (GEAU/IEA/USP). 

Professor de Geografia em colégio e curso pré-vestibular da rede privada de São Paulo. 

Editor e autor de materiais didáticos de Geografia. 

Ator e poeta (obras publicadas pela Mini Editora: “Amar: verbo indefinido” e “Retiro”). 

Conselheiro eleito (membro da sociedade civil) do Conselho do Meio Ambiente, Desenvolvimento 

Sustentável e Cultura da Paz de Pinheiros (CADES–PI). 

Voluntário da Horta das Corujas (Vila Madalena/Vila Beatriz, São Paulo–SP). 

 

Lya Porto 

Graduada em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra e Doutora 

em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Membra do Grupo de 

Estudos em Agricultura Urbana do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo 

(GEAU/IEA/USP).  

Pesquisadora da FGV. Trabalha com análise de políticas sociais e socioambientais, agricultura 

urbana, empreendedorismo e tecnologias socioambientais. 

Tem experiência com pesquisa e audiovisual e, desde 2016, trabalha na curadoria e produção do 

Filme “Semear – um documentário sobre sistemas agroalimentares em cidades contemporâneas”, 

gravado no Brasil, França, Canadá e EUA. 

 


