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Agricultura urbana
na metrópole paulista:
a experiência do coletivo
Mulheres do GAU 

Na várzea do Rio Tietê em São Miguel Paulista, zona leste de 
São Paulo, o coletivo Mulheres do GAU (Grupo de Agricul-
tura Urbana) foi formado em 2014. O coletivo é formado por 
mulheres imigrantes nordestinas que trabalham como agricul-
toras no Viveiro Escola União de Vila Nova, onde se inicia a 
história do grupo.

De um histórico de lutas por movimentos de moradia, da criação 
de um projeto de urbanização junto à Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 
passando por reinvindicações dos moradores para implantação 
de áreas verdes para uso comunitário, as Mulheres do GAU 
viram na área destinada ao Viveiro Escola uma oportunidade 
de trabalhar com a terra e gerar renda para a comunidade. 
Atualmente com 9 integrantes, o coletivo se divide em duas 

frentes: a horta e a cozinha, em um trabalho que permeia a a- 
gricultura urbana, educação ambiental e alimentação saudável.   

Com a horta, produzem uma diversidade grande de alimen-
tos dentre hortaliças, frutas e PANC (Plantas Alimentícias 
Não-Convencionais) que são utilizados na própria cozinha, mas 
também em ações solidárias junto a organizações do entorno, 
como instrumento de garantia da segurança alimentar para 
as comunidades vulneráveis. Com a cozinha, o grupo também 
tem expandido sua atuação com a comercialização de alimen-
tos preparados e na prestação de serviços alimentícios para 
eventos.As oficinas são outro ponto forte do projeto, onde 
promovem diversas discussões e atividades práticas que per-
meiam a alimentação saudável, manejo agroflorestal das hor-
tas, bioconstrução, empreendedorismo e negócios sociais, 
gestão comunitária, saúde e bem-estar físico, dentre outras.
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Destaques da iniciativa
 
Protagonismo feminino: Construído e autogerido por mulheres, 
o coletivo tem apoiado na geração de renda, na educação am-
biental nas escolas e no resgate de uma alimentação saudável. 

Espaços verdes na cidade: em meio as construções, as Mu- 
lheres do GAU desempenham um papel relevante no entorno 
de evidenciar a importância de espaços verdes no ambiente 
urbano e periférico, do contato com a terra e a produção de 
alimentos.
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Pelas práticas agroecológicas que desenvolvem, pela im-
portância da manutenção de espaços verdes na cidade, pro-
duzindo alimento e conhecimento e gerando renda para a co-
munidade, o coletivo Mulheres do GAU é uma iniciativa que 
apoia a redução da vulnerabilidade e exposição às mudanças 
climáticas. Suas integrantes promovem uma agricultura mais 
resiliente e conectada a segurança alimentar e redução das 
desigualdades, inclusive a partir da valorização das PANC.


