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INTRODUÇÃO

A Crise Sanitária enfrentada nos últimos dois anos ocasionada pelo vírus SARS-CoV-2,

popularmente conhecido como “Coronavírus”, trata-se de uma infecção causada por uma

síndrome respiratória aguda. Tal infecção possui uma variedade de sintomas, sendo os mais

leves como febre, tosse, cansaço, perda do paladar e olfato, até os mais graves como dores no

peito, perda de mobilidade, insuficiência respiratória e morte.

O Brasil sofreu o reflexo dessa pandemia principalmente atrelada a ausência de políticas

públicas eficazes ao ponto de tornar que inúmeras vidas fossem perdidas por ações mínimas

que foram negligências. Um exemplo disso, foi o tratamento com ivermectina que não possui

nenhum embasamento científico e muito pelo contrário é possível constatar que a janela

terapêutica desse medicamento (o limiar que o remédio faz efeito no corpo, de maneira

segura sem causar toxicidade), é muito curta, sendo então a ivermectina é medicamento

perigoso pois a toxicidade é próxima a janela terapêutica, com efeitos prejudiciais ao

organismo. Mesmo com tantas evidências contra o uso do medicamento para o combate ao

Covid-19, o governo brasileiro se posicionou a favor de tal barbárie.

Alguns reflexos do descaso com a ciência e a não efetividade de políticas públicas a fim de

atender populações mais vulneráveis e de baixa renda que não tinham condições físicas e

psicológicas para enfrentar o vírus e continuar o isolamento social (alternativa disseminada

pelo Governo), essas famílias que precisam ir em busca de renda, de alimentos e de uma

condição mínima para superar tal crise sanitária, tiveram os reflexos de suas famílias sem

gestores, perda de renda, de familiares e de apoio mínimo ao acesso a alimentação de

qualidade.



Contudo, o objetivo desta pesquisa não é elencar e tratar todas as formas de descaso e

desinformação que levaram a Covid-19 a se propagar e gerar milhares de mortes nos últimos

anos, mas sim potencializar a necessidade crítica que gera efeitos somatórios de diversos

fatores que agregaram ao quadro de crise sanitária, e que esses fatores potencializaram que o

vírus tivesse um efeito mais perverso. Tal efeito é analisado a partir do termo sindemia

(SINGER apud HORTON, 2021). A nomenclatura, originalmente, havia sido elaborada pelo

antropólogo e médico norte americano Merrill Singer, da Universidade de Connecticut, na

década de 1990.

METODOLOGIA

A presente pesquisa se concentra em leituras de artigos e análises de dados disponíveis

através de pesquisas já realizadas no município de Limeira. Em meio ao contexto de

Covid-19 não foram realizadas pesquisas de campo.

A leitura desses fichamentos e análise crítica em meio ao contexto de pandemia e

vulnerabilidade. A respeito da vulnerabilidade foi analisado os múltiplos fatores que podem

influenciar que um indivíduo seja mais vulnerável. Sobre esse viés, a vulnerabilidade se

apresenta em fatores ambientais, sociais, físicos, psicológicos e alimentares.

A partir desse ponto de entendimento das possíveis questões de vulnerabilidade no município

de Limeira (que é reflexo da crise sanitária mundial), a pesquisas se concentrou em abordar o

conceito da sindemia, associando a partir desse ponto, que o que torna um indivíduo mais

vulnerável que outro são as associações desses fatores citados anteriormente, no qual fez com

que muitas famílias tivessem em pobreza ou extrema pobreza segundo os dados analisado e

obtidos pelo CEPROSOM (Centro de Promoção Social Municipal).

Em um terceiro momento a pesquisa se concentrou em observar através de dados obtidos de

pesquisas anteriores, onde existem hortas urbanas localizadas na cidade de Limeira e em

quais bairros estão localizadas. Nesse sentido, o questionamento principal era se as hortas

vigentes na cidade poderiam atender bairros mais vulneráveis, sendo assim uma possibilidade

de alimentação com maior qualidade nutricional.

Ainda analisando as questões das hortas urbanas, o presente trabalho tem como objetivo

ressaltar a importância das mesmas e também evidenciar como uma alimentação

nutricionalmente completa tem impactos físicos, cognitivos e sociais. Abordando a questão



de que a alimentação transita na esfera da cultura e sociabilidade e que essas hortas

promovem a socialização e partilha de conhecimentos que são pilares importantes para a

comunidade.

Em um último momento o presente trabalho aborda de maneira crítica o incentivo por parte

de políticas públicas do município a respeito dessas hortas e como esses pequenos

agricultores tiveram respaldo da prefeitura para enfrentar a situação do vírus da Covid-19

sem a abertura de seus comércios, nesse ponto, é importante ressaltar que o intuito do

trabalho é discutir o ponto de ligação entre as hortas urbanas e a alternativa de garantia de

uma alimentação saudável e de direito, como prevê a Constituição Federal.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Em relação a análise de dados obtidos, foi constatado a presença de quatro hortas urbanas na

cidade de Limeira, SP. A localização das mesmas é em zonas periféricas da cidade (duas

presentes no eixo sul, uma no sudeste e outra no nordeste). A partir dessas informações sobre

os bairros e endereços onde as hortas estão localizadas, é evidente fomentar a discussão de

que a zona periférica onde estão instaladas são mais consolidadas. É necessário também

salientar que nessas áreas o contexto de vulnerabilidade dos indivíduos é de média a alta.

O CEPROSOM (Centro de Promoção Social Municipal) forneceu dados que somaram a

análises na presente pesquisa e alguns desses dados mostram que o CRAS (que são

consolidados nos bairros mais vulneráveis da cidade e são um centro de apoio que recebe

diretamente a demanda da população, levando para a sede do CEPROSOM as necessidades

daquela região), tornando que o vínculo entre o órgão público e a sociedade permanecam

através do atendimento e orientações para a população. Nesse sentido, o CRAS que

apresentou durante o ano de 2021 maior necessidade de distribuição de cestas básicas, foi o

Casa das Famílias, onde nessa região sudoeste de Limeira está localizado o Residencial Rubi,

uma iniciativa da Prefeitura de Limeira no ano de 2015 para moradia da população de baixa

renda. Os dados coletados mostram a evidência de extrema pobreza nessa região e com base

no mapa da cidade é possível observar que o Residencial Rubi é bem afastado das demais

regiões, sendo assim a implementação de hortas urbanas nessa região que possui famílias em

extrema pobreza inexistentes.



Então, é observado que na região sudoeste existem condomínios populares que inibe a

presença das hortas e consequentemente a socialização e as trocas de conhecimentos gerados

a partir desse processo não são realizadas nessa região. É importante analisar as hortas como

a implementação de cultura e desenvolvimento de jovens e adultos atrelado ao incentivo de

uma ambiente comunitário, social e não violento. Ambiente então produzido com o apoio da

comunidade em parceria com políticas públicas eficazes que garantem não só um alimento à

mesa de qualidade. Mas, sim tornam essas pessoas pertencentes a cidades, sendo inseridas a

partir dessas propostas de divisão de saberes provenientes desse ambiente.

CONCLUSÃO

A partir das discussões que permeiam o presente trabalho, o eixo principal está pautado em

analisar a presença e importância dessas hortas no município de Limeira. A partir disso, é

potencializada a discussão sobre o incentivo à alimentação adequada, atrelado a estudos que

comprovam durante divergentes ciclos da vida de um determinado indivíduo, o quanto o

desenvolvimento, crescimento e a prevenção de doenças está atrelada aos nutrientes obtidos

através dos alimentos.

No Brasil, a promoção da saúde parte do princípio de tratar determinada população doente e

não do incentivo à prevenção e busca por alternativas saudáveis de garantir que aquele

indivíduo esteja com seu sistema imunológico fortalecido para o enfrentamento de doenças.

Nos últimos dois anos ficou evidente o quanto a alimentação possui uma forte influência para

a recuperação de pessoas que estavam contaminadas pelo vírus da Covid-19.

Em paralelo a isso, apesar de estudos científicos pautarem efeitos positivos de uma

alimentação adequada nutricionalmente, o Brasil entrou novamente em 2020 no mapa da

fome, mesmo sendo um líder mundial na produção de alimentos. Porém os mesmos não

chegam a população mais vulnerável.

Essas análises dos últimos anos não são um recorte exclusivo de uma situação basicamente

nova, a fome e a insegurança alimentar são questões que assombram a população por anos.

Por isso, pensar em hortas urbanas não é somente promover a alimentação orgânica e

adequada, mas garantir para uma população que está a tanto tempo à margem da sociedade,

um direito ao acesso a esses alimentos, um direito à vida e também a cidadania.
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