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Resumo 
 
Este artigo foi escrito como desdobramento da pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFPE. Intitulada “Rede Carioca de Agricultura Urbana: Desafios e Possibilidades na Construção 
da Agroecologia na Cidade”, em 2017. No decorrer da pesquisa verificamos que a construção de mercados de 
proximidade, solidários e agroecológicos deveriam ser examinados como uma das estratégias de ação, 
sustentabilidade e visibilidade dos/as agricultores/as e da produção agrícola na cidade do Rio de Janeiro. Buscamos 
realizar uma leitura da cidade e da produção dos espaços a partir de autores que pensam os processos históricos de 
acumulação do capital. Mostramos ainda, como o avanço na organização social dos sujeitos que promovem a 
agricultura urbana constituem contra-racionalidades que promovem espaços de possibilidades e criação de novas 
geo-grafias para os agroecossistemas urbanos. 
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Introdução 
 

As cidades apresentam uma crise em curso associada à produção e reprodução do espaço 

social urbano, causada pelo processo histórico de acumulação capitalista e pelo mecanização 

do campo que expulsou milhares de camponeses pobres para as grandes cidades. A aliança entre 

agentes hegemônicos promove o aprofundamento das condições de precarização dos espaços 

da cidade. Por exemplo, agentes imobiliários com interesses na especulação da terra; ou agentes 

industriais que demandam terras baratas, longes da região central da cidade, metamorfoseiam 

o espaço para atender às necessidades de reprodução dos seus capitais. 

Esta racionalidade hegemônica, composta pelos capitais e pelo Estado capitalista, estão 

presentes na cidade do Rio de Janeiro e revelam um aspecto mundial a partir da reprodução dos 

espaços de segregação. Esse aspecto pode ser visualizado facilmente pelo desenvolvimento 

histórico da cidade em que, as zonas do Centro e Sul foram modernizadas, enquanto a Zona 

Oeste manteve-se afastada da imposição de uma racionalidade que tudo quer para si. Porém, 

isso não significa que esta região, a zona Oeste, não foi impactada pelo capital. Neste artigo, 
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mostraremos como a agricultura realizada no antigo espaço rural da cidade foi impactada pelas 

ações do Estado que levaram a invisibilidade e desvalorização desta prática, porém não a ponto 

de fazê-la desaparecer. 

Objetivamente, a imposição hegemônica na cidade do Rio de Janeiro tem encontrado 

resistência aos processos que avançam para a agricultura. Os pobres da cidade, agricultores e 

agricultoras urbanos/as, tem avançado na organização social e articulado na Rede Carioca de 

Agricultura Urbana, como forma de criar espaços de possibilidades, do qual Milton Santos 

chamou de  contra-racionalidades. 

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista social, entre os pobres, 
os migrantes, os excluídos, as minorias; de um ponto de vista econômico, entre as 
atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um ponto de 
vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais "opacas", tornadas irracionais para 
usos hegemônicos. Todas essas situações se definem pela sua incapacidade de 
subordinação completa às racionalidades dominantes, já que não dispõem dos meios 
para ter acesso à modernidade material contemporânea. Essa experiência da escassez 
é a base de uma adaptação criadora à realidade existente (SANTOS, 2014, p. 210) 

A construção de novos mercados solidários e de proximidade, bem como, o acesso à 

políticas públicas tem qualificado o debate em torno da agricultura de bases agroecológicas e a 

autoafirmação da identidade de agricultor/a urbano/a, a medida que, esse alimento chega na 

mesa dos consumidores e há uma valorização dessa prática no meio urbano. 

 

O espaço urbano: concepção e produção por diferentes sujeitos na cidade 
 

A leitura sobre a cidade e o urbano necessita de uma análise em que seja contemplada a  

produção social do espaço. Em primeiro lugar, devemos considerar a existência de uma crise 

da cidade como decorrência do processo histórico de acumulação capitalista, em que, 

aprofundou-se as desigualdades sociais no meio urbano. Esta percepção estaria atrelada ao 

discurso do mercado capitalista, cuja indicação, nas palavras de Carlos, remete a uma “suposta 

necessidade de aplicação” (2007, p. 19). Nessa direção, a autora verifica que existe, entre as 

ciências, a construção de conhecimentos parcelares sobre a cidade, em que, são reveladas 

apenas frações dos fenômenos manifestados na realização das relações humanas. A cidade 

pensada como um plano físico, em que, projeta-se parceladamente, deixa de fora o essencial: 

as relações socioespaciais, que lhe dão forma e conteúdo. 

Pensar a cidade e o espaço urbano construído socialmente expressa o desafio de 

desvendar a realidade urbana em sua totalidade. Tal perspectiva, nos ajuda a compreender quais 
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são os diferentes sujeitos que operam sob espaço urbano, produzindo, no ato das relações 

sociais, o conteúdo da prática socioespacial. Este conteúdo, seria “a materialização do processo 

dado pela concretização das relações sociais produtoras dos lugares, esta é a dimensão da 

produção/reprodução do espaço, passível de ser vista, percebida, sentida, vivida” (CARLOS, 

2007, p. 21). Com isto, poderíamos analisar o processo real sem nos afetar por discursos 

hegemônicos que pensam o espaço da cidade como algo, hegemonicamente, funcional ou 

econômico. 

Sob esse prisma, a ocupação socioespacial seria expressa por uma diversidade 

socioespacial. Trata-se, portanto, de compreender a heterogeneidade da cidade – nas diversas 

manifestações do urbano – a partir do seu devir “receptora”, no qual, atrairia “todos os capitais 

e todos os trabalhos” (SANTOS, 2014, p. 219), acolhendo para si, como oportunidade, “as 

multidões de pobres expulsos do campo e das cidades médias pela modernização da agricultura 

e dos serviços” (SANTOS, 2014, p. 219). 

Em uma grande cidade como Rio de Janeiro, o processo de ocupação/produção 

socioespacial revela um fenômeno mundial, haja vista que, as transformações ocorridas, 

sobretudo a partir da década de 1960, aconteceram em função do processo produtivo de 

acumulação dos capitais, na qual uma solidariedade hegemônica comandadas por forças 

externas ao meio geográfico incidiu sobre o meio social. 

Não pretendemos nos ater a estes processos especificamente, mas reconhecer a 

existência de a gentes hegemônicos transformadores do espaço nos ajuda a compreender como 

a cidade do Rio de Janeiro foi receptora de grandes processos migratórios. E ainda, como as 

transformações socioespaciais, na cidade do Rio de Janeiro, não foram homogêneas. Enquanto 

partes da cidade eram invadidas por ruas largas, autopistas, objetos modernos, como os 

edifícios, praças e grandes centros comerciais, outras partes se mantiveram distante desse 

boulervard civilizado. A modernidade transformou largamente a percepção do tempo e do 

espaço na cidade do Rio de Janeiro, e criou o que Milton Santos vai chamar de homens lento e 

homens rápidos. 

Durante séculos, acreditáramos que os homens mais velozes detinham a inteligência 
do Mundo. A literatura que glorifica a potência incluiu a velocidade como essa força 
mágica que permitiu à Europa civilizar-se primeiro e empurrar, depois, a "sua" 
civilização para o resto do mundo. Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o 
tempo que comanda, ou vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande 
cidade, hoje, o que se dá é tudo ao contrário. A força é dos "lentos" e não dos que 
detém a velocidade elogiada por um Virilio em delírio, na esteira de um Valéry 
sonhador. Quem, na cidade, tem mobilidade - e pode percorrê-la e esquadrinhá-la - 
acaba por ver pouco, da cidade e do mundo. Sua comunhão com as imagens, 
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frequentemente prefabricadas, é a sua perdição. Seu conforto, que não desejam perder, 
vem, exatamente, do convívio com essas imagens. Os homens "lentos", para quem 
tais imagens são miragens, não podem, por muito tempo, estar em fase com esse 
imaginário perverso e ir descobrindo as fabulações (SANTOS, 2014, p. 220). 

Essa passagem nos leva para um encontro com o um espaço rural, no qual os citadinos 

do lado da metrópole carioca moderna jamais poderiam imaginar. Se o centro da cidade e a 

zona Sul constituíram-se de uma  imagem da cidade civilizada – a fábula, aonde estão os 

humanos rápidos, a outra vertente da cidade, localizada na zona Oeste permaneceu, por longas 

décadas, perdida no tempo lento de seus moradores, que via de regra, realizavam seu modo de 

vida muito atrelado à uma natureza local, ligada aos ciclos da agricultura, do extrativismo e da 

pesca. A zona opaca da cidade, oposta à zona luminosa, constitui espaços de possibilidades, de 

relações receptoras, de proximidade e da criatividade. 

Estas relações e possibilidades estão entrelaçadas às práticas de agricultura na zona 

Oeste da cidade, aonde, não por acaso, a agricultura se desenvolveu, com pontos críticos em 

certos momentos e avanços em outros. Atualmente vem se ressignificando e absorvendo a 

agroecologia como paradigma que orienta as ações sociais no meio urbano, as lutas, as agendas 

e a técnica de cultivo. Contudo, quando se trata de agricultura na cidade do Rio de Janeiro 

existem questões específicas importantes em que o campo, a cidade e a natureza são temas que 

desempenham um papel central. 

Por hipótese, o pensamento que traçamos é o de que uma geografia natural marcante no 

sítio urbano da cidade que favorece a construção de uma imagem de cidade e natureza em 

harmonia; apropriação privada do solo urbano e solidariedade entre os a gentes hegemônicos 

que incidem no espaço urbano do Rio de Janeiro; e a reexistência dos povos e comunidades que 

vivem no maciço da Pedra Branca. 

A geografia da cidade do Rio de Janeiro constitui-se de maciços e florestas que estão 

espalhados pelo sítio da cidade. São eles o maciço da Tijuca, localizado nas zonas Norte, Sul e 

centro; o maciço de Gericinó que abarca a zona Oeste e mais dois municípios da região 

metropolitana2; e o maciço da Pedra Branca, o maior deles localizado na zona Oeste, como 

mostra a Figura 1. 

                                                       
2 Nova Iguacú e Mesquita. 
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O mapa acima mostra o uso do solo na cidade do Rio de Janeiro, divididos por duas 

categorias “áreas urbanizadas” e “áreas não urbanizadas”. A mancha rosa e os pontos 

vermelhos, incluindo as favelas, são áreas altamente urbanizadas que abarcam 48,6% da área 

total do município. Já a mancha verde, um pouco maior, estão localizadas as subcategorias 

matas, afloramentos rochosos, campos hídricos, campos e região agrícola, que representa 

51,4% do sítio urbano. As regiões agrícolas, subcategoria da área não urbanizada, representa 

39,5 Km² ou 3,2% da área do município e estão localizadas, preferencialmente, no maciço da 

Pedra Branca. Na tabela abaixo, pode-se visualizar as proporções das áreas agricultáveis, não 

urbanizadas, urbanizadas e a área total do município do Rio de Janeiro. 

Tabela 1: Uso do Solo Urbano da Cidade do Rio de Janeiro 

Categoria Área  (Km²) Porcentual 

Áreas não urbanizadas 629,5 51,4 

Áreas urbanizadas 595,1 48,6 

Áreas agrícolas 39,5 3,2 

Figura 1: Cidade do Rio de Janeiro - Uso do Solo - Ano 2016. Coordenadoria Técnica de Informações da 
Cidade. Gerência de Cartografia e Cadastro Técnico. Mapa elaborado em 5 de junho de 2017 por 

Instituto Pereira Passos (WWW.ARMAZEMDEDADOS.RIO.RJ.GOV.BR, 2017) 
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Categoria Área  (Km²) Porcentual 

Área total do município 1.224,6  

Elaborado pela autora. Fonte: Instituto Pereira Passos, junho de 2017. 

Em 1974 foi criado pelo governo do Estado o Parque Estadual da Pedra Branca (PEPB), 

com uma área de 12.500 hectares ou correspondente a 10% da área total do município, 

configurando-se como maior floresta urbana do Brasil. O PEPB foi criado na década de 1970 

pela necessidade de proteger uma grande área verde da cidade e para conter o avanço da 

urbanização que seguia em direção à zona Oeste. 

As políticas ambientais priorizadas pelo Estado, sob pretexto de conter a expansão 

urbana que ameaçava as encostas do Maciço da Pedra Branca, excluíram em grande parte a 

população local. Decerto que, era preocupante a forma como a urbanização ameaçava um dos 

últimos resquícios de Mata Atlântica da cidade, assim como, a agricultura extensiva com uso 

do fogo para limpar áreas e derrubada de matas para monocultivo. Contudo, o modelo de 

unidade de conservação, desconsiderou todo o histórico de ocupação do lugar e as práticas 

realizadas no local, sobretudo a agricultura, mesmo já existindo na literatura um conhecimento 

sobre aquela região. 

Na década de 1930, Magalhães Corrêa escreveu um livro chamado Sertão Carioca, uma 

publicação inovadora que mostrava os modos de vidas e as relações sociais existentes naquela 

parte da cidade, como aponta a autora Annelise Fernandez: 

 

O que é surpreendente no livro O Sertão Carioca, é a existência de um pensamento 
pioneiro ligado à proteção da natureza, no qual a dimensão social e natural aparecem 
de forma integrada, através da possibilidade de educação dos sertanejos e realização 
de reformas estruturais para o meio rural (FERNANDEZ, 2008, p. 2). 

 

Este conhecimento formulado sobre as práticas da agricultura no maciço da Pedra 

Branca e, mais ainda, de como poderia avançar para um convívio harmônico entre o rural, a 

agricultura e a natureza na cidade do Rio de Janeiro, não foi suficiente para que o  governo do 

Estado considerasse aquela atividade como algo relevante para o desenvolvimento da região e 

da conservação da natureza. Na verdade, o que se sucedeu na região foi a imposição de um 

novo padrão, inaugurado por uma nova história para o lugar: o “Sertão Carioca ganhou um 
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novo nome – Zona Oeste – e, novas funções: residenciais e industriais” (FERNANDEZ, 2009, 

p. 221). 

São essas as imagens fabulosas que os agentes hegemônicos construíram ao longo do 

tempo. É assim, que os estes sujeitos entram em cena metamorfoseando o espaço vivido e 

tornando-o funcional, ou seja, voltado para apropriação privada do solo urbano. Assim, criam-

se tensões antes não existentes e aprofundam-se os conflitos em torno da (re) produção do 

espaço urbano. Da pequena agricultura ao Parque e da unidade de conservação às novas práticas 

criadas em decorrência do processo de produção e reprodução socioespacial. 

Neste trabalho, queremos particularmente destacar o fato de que a agricultura 

permaneceu no meio urbano da cidade do Rio de Janeiro, mesmo sendo atravessada por tensões, 

como a política de preservação ambiental e a desvalorização dessa população frente a opinião 

pública para permanência no local; a extinção de áreas rurais no Plano Diretor da cidade e a 

intensa urbanização; a falta de políticas públicas para a agricultura e as precárias condições de 

escoamento da produção, com desvalorização dos produtos agrícolas; e a dependência dos 

atravessadores para comercialização da produção. 

 

Agroecologia no meio urbano 
 

Segundo Lefebvre (2006) a representação do espaço pôde misturar ideologia e 

conhecimento no interior de uma prática (socioespacial). Sob a perspetivava lefebvriana,  os 

movimentos sociais organizados, considerados como agentes produtores do espaço e que 

carregam suas ideologias forjadas na luta, podem assegurar que a agroecologia quando engloba 

a articulação entre ciência, movimento e prática, configura-se como estratégia fundamental para 

transformações dos ecossistemas urbanos, que hoje, da maneira como estão, refletem a crise da 

cidade, a crise ambiental e a crise energética. Para Associação Brasileira de Agroecologia 

(ABA), esse conceito tem sido importante para afirmar de que agroecologia estamos falando. 

Agroecologia é entendida como enfoque científico, teórico, prático e metodológico, 
com base em diversas áreas do conhecimento, que se propõe a estudar processos de 
desenvolvimento sob uma perspectiva ecológica e sociocultural e, a partir de um 
enfoque sistêmico – adotando o agroecossistema como unidade de análise – apoiar a 
transição dos modelos convencionais de agricultura e de desenvolvimento rural para 
estilos de agricultura e de desenvolvimento rural sustentável (ABA, 2017). 

O espaço que se contrapõe às lógicas hegemônicas que dominam a produção e 

reprodução socioespacial, é o espaço das possibilidades. Temos visto isto nos agroecossistemas 
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que cultivam através dos princípios da agroecologia, ressignificando a forma como se faz 

agricultura e luta na cidade. Agroecologia enquanto ciência, movimento e prática entrelaça 

aspectos do conhecimento local, o próprio espaço socialmente produzido, ao movimento de 

organização em rede e da construção de um conhecimento no qual, se promove o diálogo entre 

os diversos saberes existentes no meio social urbano. E por isso mesmo mais eficaz, já que 

quem sente os problemas urbanos são os que trazem as possibilidade de superação. 

Entre estes problemas está a insegurança alimentar e nutricional, percebidas nas classes 

mais pobres, mas também sentido pelas classes altas que hoje se alimentam de produtos 

processados e ultraprocessados (CHIFFOLEAU, 2015). Este é um dos temas que a agricultura 

urbana de bases agroecológicas pode debater com qualidade, já que, a produção agroecológica 

traz os aspectos de uma alimentação saudável, onde identifica-se o produto na sua fonte, os 

próprios agroecossistemas. 

Nos cabe ressaltar de quais sujeitos falamos neste trabalho e como se organizam.  Na 

tabela abaixo (Experiências da Rede Carioca de Agricultura Urbana), podemos visualizar as 

experiências em agricultura urbana organizadas pela Rede Carioca de Agricultura Urbana 

(Rede CAU). 

Tabela 2 : Experiências da Rede Carioca de Agricultura Urbana - Elaborado pela autora 
através de dados colhidos em trabalho de campo realizado em maio de 2016 

Localização por 

Subprefeituras 

Experiências da Rede Carioca de Agricultura Urbana Sujeitos coletivos 

Zona oeste 

(Maciço da 

Pedra Branca) 

Quintais agroecológicos; Associação de Moradores de 
Vargem Grande; Vila Autódromo - ”Rio sem remoções” 

Quilombo Cafundá Astrogilda 

Quilombo do Camorim 

Feira Orgânica e Agroecológica de Campo Grande 

Feira Orgânica e Agroecológica da Freguesia 

Feira Orgânica e Agroecológica de Vargem Grande 

CRAS Cecília Meirelles; Fiocruz Mata Atlântica; 
Fundação Xuxa; Mulheres de Pedra 

Rede Ecológica 

Agricultores de 
quintais; Agricultura 
familiar de base 
camponesa; 
comunidades 
tradicionais 
quilombolas. 

Agricultores urbanos e 
periurbanos; 
consumidores 

Grupo de Consumidores

Zona Norte 

 

Hortas comunitárias; horta floresta do Verdejar 

Feira Orgânica e Agroecológica de Olaria; Centro de 
Educação Multicultural (CEM) 

Agricultores, 
estudantes, ativistas; 
consumidores 

Zona Sul e 
Centro 

ONGs Aspta; Pacs Assessoria técnica 
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Ilha do 
Governador 

Feira Orgânica e Agroecológica da UFRJ – campus 
Fundão 

Grupos de 
agroecologia; 
estudantes; professores; 
agricultores familiares 

Vínculos e 

Convergências 

no âmbito 
nacional e 
regional 

Movimentos dos Pequenos Agricultores (MPA); 

Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro(AARJ); 

Articulação Nacional de Agroecologia (ANA); 

Coletivo Nacional de Agricultura Urbana (CNAU) 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar  e 
Nutricional (estadual e municipal) 

Movimentos sociais; 

Instituições de 

Ensino Superior 

UFRJ; UFF; UFRRJ Grupos de 
agroecologia; 
estudantes e professores

 

A Rede CAU reúne uma diversidade de sujeitos, associações, coletivos, estudantes, 

pesquisadores, organizações da sociedade civil, entre outros, todos envolvimentos com a 

agroecologia, seja na pesquisa, na extensão, na militância, serviços de assessoria ou na prática, 

como é o caso principalmente, dos produtores. Da parte de quem produz alimentos, são pessoas 

que se denominam “agricultores e agricultoras urbanos/as”, muitos deles/as com famílias que 

já residiam nas antigas zonas rurais do Rio de Janeiro há mais de um século, como é o caso dos 

moradores do interior do maciço da Pedra Branca, aonde hoje abriga o Parque Estadual da Pedra 

Branca; outros/as  vindos de outros estados, no contexto da mecanização da agricultura e o 

consequente êxodo rural que marcou as décadas de 1960-1980. 

No interior do PEPB há duas comunidades tradicionais reconhecidas como quilombolas 

pelo Instituto Zumbi dos Palmares desde o ano de 2014, são as comunidades de Cafundá 

Astrogilda, no bairro de Vargem Grande e o quilombo do Camorim, na vertente de Jacarepaguá. 

Em outra vertente, no bairro de Campo Grande, existem agricultores/as tradicionais, da 

localidade de Rio da Prata, que organizam uma feira orgânica e agroecológica há 16 anos no 

bairro, somente com produção local da cidade do Rio de Janeiro. Exitem ainda três associações 

agrícolas, a Associação dos Lavradores e Criadores de Jacarepaguá (ALCRI), fundada em 1986, 

a Associação de Agricultores Orgânicos da Pedra Branca (AGROPRATA), fundada em 2003, e 

agrega agricultores do Rio da Prata, e a Associação de Agricultores Orgânicos de Vargem 

Grande (AGROVARGEM), fundada em 2007 e agrega agricultores de Vargem Grande, Colônia 

e Camorim (MATTOS et al., 2017). 
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Na borda do PEPB, no sopé do maciço, existem os quintais urbanos produtivos, 

diferente das áreas agricultáveis mais extensa, de características camponesas, a produção em 

quintais remete ao tempo em que os bairros residenciais eram constituídos por casas com 

extensos quintais. Nestes espaços era e ainda é bastante comum o cultivo de plantas medicinais, 

frutíferas, ornamentais, hortaliças e animais de pequeno e médio porte, cuidados sobretudo, por 

mulheres. De início, são cultivares voltados totalmente para a subsistência, em que pode haver 

trocas com a vizinhança ou pequenas vendas locais para abastecimento de mercadinhos. Mas, 

atualmente, com a organização em rede e fortalecimento desses espaços, tem sido fonte de renda 

para muitas famílias. 

A articulação em rede das experiências reflete a necessidade de organização frente aos 

processos de urbanização e apropriação privada dos espaços da cidade, que geram forte impacto 

sobre a agricultura e modos de vida local. A luta pela permanência da agricultura, entendida 

aqui como urbana, está estreitamente vinculada à luta por moradia nesta região,  uma vez que, 

a zona rural da cidade foi destina para industria e novos residenciais, do qual se beneficiou o 

capital imobiliário e o capital da industria pesada. 

Ainda sob este contexto, desde 2007 há uma retomada do Estado brasileiro no 

investimento para habitação e saneamento. Na zona Oeste, os financiamentos do Programa 

Minha Casa Minha Vida democratizou o acesso à moradia, porém, paradoxalmente, contribuiu 

para o aumento do preço da terra urbana. “Entre janeiro de 2008 e janeiro de 2015, o preço dos 

imóveis subiu 265,2%, no Rio de Janeiro” (MARICATO, 2015, p. 39), porém como aponta a 

autora, esta alta se deve sobretudo, ao precário controle estatal da terra, já que a questão da 

moradia é especial porque ela não se desvincula da solo, condição maior para (re) produção do 

capital. 

Em face disto, ao menos em grade parte, existe a necessidade dos sujeitos que produzem 

alimentos na cidade se organizarem para re-existirem a processos violentos de remoções 

forçadas ou de perda de direitos, como é o caso específico de quem reside no interior do PEPB 

e vive a criminalização das práticas de agricultura. Conquistar o direito de praticar agricultura 

urbana de bases agroecológicas na cidade do Rio de Janeiro é uma luta que começa a ser travada 

a partir do reconhecimento destes sujeitos pela sociedade carioca; pela autoidentificação de 

agricultor e agricultora urbano/a; e pelo direito de comercializar a produção em mercados 

diferenciados que valorizem o alimento em seu aspecto nutritivo, cultural e político. 

 
Mercados Solidários e de Proximidade 
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Os processos que hoje estão em curso na agricultura urbana da cidade do Rio de Janeiro 

incorporaram a agroecologia muito atrelada à sua condição de organização política em  forma 

de rede, a Rede Carioca de Agricultura Urbana. Porém, cabe ainda ressaltar, outros fatores 

importantes neste contexto, que vem antes da existência da rede Rede CAU. 

A escassez de recursos na cidade – terra, água, insumos, sementes, etc.–; os 

conhecimentos socialmente construídos ao longo do tempo de práticas de cultivo, os quais se 

associam, com certa facilidade, às técnicas e princípios agroecológicos; atuação da organização 

não governamental (ONG) Assessoria à Serviços em Agricultura Alternativa (AS-PTA)3, 

através do Programa de Agricultura Urbana, existente há 18 anos, no município do Rio de 

Janeiro e Região Metropolitana, são alguns destes aspectos. 

A partir da práxis agroecológica no meio urbano, outras questões vão sendo colocadas 

para dentro do movimento – a Rede CAU. A comercialização passa a ser central para tirar da 

invisibilidade a produção agroecológica no meio urbano, assim como, para fomentar que 

outros/as agricultores/as em fase de transição pudessem, gradualmente, realizar a conversão de 

sistemas convencionais de produção em sistemas diversificados. Este conceito importante da 

agroecologia, a transição agroecológica, tem sido entendido como uma forma de criar condições 

de “mudanças na organização dos mercados e infraestrutura, nas diretrizes das instituições de 

pesquisa, ensino e extensão, nas políticas de crédito, na legislação ambiental, entre outros” 

(ALMEIDA, 2016, p. 132). 

Em um amplo estudo que percorreu as cinco regiões do país, realizado pela Articulação 

Nacional de Agroecologia, em parceria com as articulações regionais, foi verificado através do 

método de análise econômico-ecológico de agroecossistemas a existência de um vácuo na 

produção do conhecimento na qual está vinculado a processos de criação mercados de 

proximidade. 

O método de construção coletiva se propôs a enfrentar alguns desafios epistemológicos 

na “perspectiva de reintegrar saberes não acadêmicos em processos formais de produção de 

conhecimento sobre realidades agrárias, sistemas agroalimentares e sobre dinâmicas de 

desenvolvimento rural” (PETERSEN et al., 2017, p. 91). Este descaminho, estaria atrelado, 

                                                       
3 A AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia é uma associação de direito civil sem fins lucrativos que, 
desde 1983, atua para o fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do desenvolvimento rural 
sustentável no Brasil. Fez parte da Rede PTA 
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sobretudo, à dicotomia entre ciências naturais e ciências humanas, entre sociedade e natureza e 

entre bens ecológicos e bens econômicos. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi um dos 

territórios analisados. Duas comunidades foram estudadas, a comunidade quilombola Cafundá 

Astrogilda, localizada na cidade do Rio de Janeiro, e a comunidade do Fojo, localizada no 

município de Guapimirim. 

Cabe ressaltar que as duas comunidades apresentam contextos distintos, mas não nos 

interessa neste momento descrever tais contextos. Nos cabe aqui realizar uma análise sobre a 

relação do fortalecimento da agricultura urbana de base agroecológica, a luta por políticas 

públicas para agricultura familiar e a criação dos mercados de proximidades e solidários, bem 

como, as dificuldades enfrentadas, desafios e avanços. 

O acesso e a permanência na terra urbana constituem umas das maiores dificuldades 

travadas pelos/as agricultores/as da cidade do Rio de Janeiro, processo que está interligado com 

a desvalorização dos/as agricultores/as e da produção agrícola no meio urbano (MATTOS et 

al., 2017). Outro aspecto, é dificuldade em acessar as políticas públicas voltadas para 

agricultura familiar, já que existe um entendimento político e epistemológico, calcado na 

dicotomia campo/cidade, rural/urbano, de que a atividade agrícola ocorreria somente em solo 

rural. 

Essa informação de que agricultores/as urbanos/as não poderiam acessar políticas 

públicas da agricultura familiar, chegou aos agricultores/as após o contexto em que havia sido 

formalizada a Agrovargem, em 2007, associação na qual está vinculada a comunidade 

quilombola Cafundá Astrogilda. Com a criação da associação e a atuação de uma rede 

sociotécnica, houve a “reafirmação da comunidade sobre o território afetado pelo parque 

(PEPB) e a reivindicação ao acesso a DAP, necessária para o acesso às políticas públicas para 

a agricultura familiar” (MATTOS et al., 2017, p. 46). 

Em 2010, um ponto de venda é inaugurado no bairro de Vargem Grande e em 2012 é 

conquistada a 1ª DAP, mesmo ano em que a Agrovargem se integra à Rede CAU. Em 2013, a 

Rede CAU em conjunto com a ASPTA-RJ e a Associação de Agricultores Biológicos do Estado 

do Rio de janeiro – ABIO4 inaugura o primeiro Sistema Participativo de Garantia (SPG) da 

cidade do Rio de Janeiro. Este marco histórico, permitirá a integração dos agricultores/as 

                                                       
4 A ABIO certifica seus associados agricultores, produtores e extrativistas por meio do Sistema Participativo de 
Garantia (SPG-ABIO), que permite aos seus membros o uso do Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade Orgânica. 
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urbanos/as nas feiras orgânicas do Rio de Janeiro, conhecido por Circuito Carioca de Feiras 

Orgânicas (CCFO), a única política pública municipal voltada para este tipo de comercialização 

na capital fluminense. 

A participação nos circuitos de comercialização e no acesso ao DAP é reflexo de uma 

luta extensa de mediadores, que fortalecem uma rede sociotécnica, e da atuação em rede, 

favorecida pelo avanço da organização social da Rede CAU. Nesse sentido, que a participação 

em novos mercados de proximidades, aqui reconhecidos pelas feiras e pontos de venda, 

proporcionaram um maior reconhecimento da agricultura familiar na cidade do Rio de Janeiro, 

bem como a diversificação da produção. 

Na tabela 3, abaixo, é possível perceber que entre a produção comercializada existem 

produtos que são apenas consumido pela família e não vendido, demostrando que há um ganho 

de renda que não é somente econômico, mas advêm da diversificação dos sistemas produtivos. 

Tabela 3 Conjunto das produções vendidas e consumidas por uma família de duas pessoas no período de um 
ano (ano de 2014). Agroecossistema em área urbana de 10 ha. Fonte: (MATTOS et al., 2017) 

Produto Volume vendido Volume consumido 

Banana figo 420 dúzias 5 dúzias 

Banana prata 6.250 dúzias 260 dúzias 

Banana prata maçã 2.080 dúzias - 

Banana maçã 780 dúzias 52 dúzias 

Banana da terra 420 dúzias 104 dúzias 

Banana d’água 1.040 dúzias 208 dúzias 

Banana roxa 260 dúzias - 

Banana são tomé 260 dúzias 156 dúzias 

Banana ouro 1.040 dúzias 104 dúzias 

Caqui (próprio) 2.900 dúzias 100 dúzias 

Caqui (vizinho) 1.030 dúzias - 
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Aipim 2.500kg 30kg 

Abacate 25 unidades 30 unidades 

Limão-galego 30 dúzias 2 dúzias 

Limão-tahiti 10 dúzias 2 dúzias 

Taioba 75 molhos 10 molhos 

Saião 120 molhos 5 molhos 

Ovos 240 dúzias 3 dúzias 

Cambucá - 10 lotes 

Mamão - 10 unidades 

Mexerica - 5 dúzias 

 

As experiências em agricultura urbana de bases agroecológicas passam a se configurar 

como movimento de re-existência na cidade, em que são cunhadas outras geo-grafias possíveis 

para o meio urbano, visto que, este movimento começa a provocar um debate sobre o acesso 

aos alimentos saudáveis na cidade, ao tempo que este alimento percorre até chegar ao 

consumidor e a organização da produção nos agroecossistemas, o que envolve a formulação de 

políticas públicas locais. 

Este contexto abre o debate para a construção de mais uma feira na cidade do Rio de 

Janeiro, ligada ao CCFO e distante geograficamente das zona Sul. Importante dizer que o CCFO 

está localizado nas zonas mais ricas da cidade (zona Sul), como podemos visualizar na Figura 

2, aonde existe um público com alto poder aquisitivo para comprar produtos orgânicos. A 

reflexão que se propõe na Rede CAU é a de que alimentos saudáveis é um direito humano que 

deve chegar a todas as pessoas com preços assecíveis. E por este alimento ser produzido na 

zona Oeste da cidade, seria de grande importância uma feira nesta região. Assim surge a ideia 

da Feira Orgânica e Agroecológica da Freguesia (FAFRE), em 2013. 
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A FAFRE teve um longo percurso até se consolidar, foi a primeira feira idealizada e 

coordenada pela Rede CAU. No primeiro semestre de 2013, elaborou-se um plano de formação 

da feira, cujo objetivo foi proporcionar o debate entre agricultores e assessores sociotécnicos e 

acordar a normatização de funcionamento da FAFRE e a construção de uma identidade social 

do grupo, a partir da abordagem de temas geradores. 

Os parceiros eram a ABIO, ASPTA-RJ, FIOCRUZ e o grupo de consumo responsável 

Rede Ecológica, entre outras organizações. As atividades de formação, se deram ao longo do 

primeiro semestre de 2013, através de oficinas de formação que consistiram na: 

 

 (i) Apresentação da linha do tempo, com os fatos ocorridos e do por que estamos 
reunidos; (ii) Conversa sobre Mercados e Economias solidários; (iii) Experiências de 
Feiras Agroecológicas no Rio de Janeiro; (iv) Intercâmbio de experiência com a Feira 
Orgânica de Campo Grande; (v) Avaliação do intercâmbio de experiência com a feira 
orgânica de Campo Grande; (vi) Intercâmbio de experiência com o Circuito Carioca 
de Feira Orgânica; (vi) Avaliação da conformidade da produção orgânica “qual 
avaliação da conformidade queremos?”; (vii) Como fazer para acessarmos a 
modalidade que queremos?; (viii) Plenária do Regimento Interno; (ix) Conjuntura das 
condições para inauguração da feira; (x) Organização da inauguração da feira e; (xi) 
Encerramento/Confraternização. (documento “Feira da Roça na Freguesia. Roteiro e 
Programação das Oficinas de Formação”) 

 
Figura 2: Localização das Feiras Orgânicas do CCFO - Cidade do Rio de Janeiro. Elaboração da autora 
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A partir desta formação e dos acordos pré estabelecidos, em 17/08/2013, com o apoio 

da Associação dos Moradores e Amigos da Freguesia (AMAF) consolida-se a FAFRE (Figura 

3), sendo parte do Circuito Carioca de Feiras Orgânicas (CCFO). Todo esse processo de 

formação de feiras e o acesso à DAP, abriu caminhos para que o movimento pudesse discutir  

qualitativamente “que feiras queremos?”. 

 

 

Este debate aprofunda as concepções de mercado de proximidade, a partir das práticas 

sociopolíticas, econômica e cultural, sedimentadas num conjunto de práticas e de 

representações do cotidiano dos espaços vividos e sentidos. Mas também nos sugere a 

efetividade desta participação se dá na correspondência das ações que fortalecem a identidade 

“agricultor/a urbano/a”. 

A abertura de novas feiras, mercados solidários e de proximidade apresentam melhores 

“condições de permanência na terra e de reprodução dos próprios agroecossistemas de forma 

relativamente autônoma”  (MATTOS et al., 2017, p. 53), isto quer dizer que, a renda gerada 

contabiliza mais que ganhos econômicos, são agregadas uma diversidade expressiva de ganhos, 

 
Figura 3: Feira Agroecológica da Freguesia - bairro de Jacarepaguá. Acervo próprio. Ano de 2014 
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seja por meio abastecimento alimentar da família, que é beneficiada com a diversificação da 

produção, seja por meio das trocas ou da venda dos produtos. 

 

Considerações Finais 
 

Em resumo, as experiências em comercialização da Rede CAU, consolidam um 

mercado solidário que aproxima agricultura tanto realizada nas roças, como nos quintais. Estas 

podem ser estratégias que os sujeitos coletivos estão buscando a favor de seus interesses, 

materiais ou simbólicos (BOURDIEU, 1989), advindos de suas visões de mundo e utopia. 

Talvez, porque possam imprimir novas e possíveis relações com o meio ambiente urbano e 

contraporem-se à lógica puramente mercantil à que os espaços da cidade são condicionados. 

A análise desses processos também nos permite identificar que o acesso aos novos 

mercados, por um lado geram renda aos agricultores/as e por outro, “permitem que  crianças,  

idosos  e  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  tenham  acesso  a  alimentos  com  

elevado  valor  nutricional” (SCHMITT; GRISA, 2013, p. 245). Por fim, há um entendimento 

que os elementos constitutivos dessa identidade também perpassam pelas resistências como 

produtos e produtoras das lutas e dos conflitos sociais, na sua afirmação material e simbólica.   

 
Referências Bibliográficas 

 

ABA. Associação Brasileira de Agroecologia. 

ALMEIDA, D. A. O. DE. ISTO E AQUILO: agriculturas e produção do espaço na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 
GERAIS, 2016. 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil S.A., 1989. 

CARLOS, A. F. A. O Espaço Urbano: Novos Escritos sobre a Cidade. 1. ed. São Paulo: 
Labur Edições, 2007. 

CHIFFOLEAU, M. P. B. AMBIENTES OBESOGÊNICOS: AGROECOLOGIA COMO 

SOLUÇÃO E REIVINDICAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA E CRIAÇÃO DE 
AMBIENTES SAUDÁVEIS. [s.l.] UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 
2015. 

FERNANDEZ, A. C. F. Um parque no sertão carioca. Dos anos 70 até os dias de hoje. O que 
mudou na conservação? v. 1, n. 1, p. 21, 2008. 



 

VIII Simpósio Internacional de Geografia Agrária e IX Simpósio Nacional de Geografia Agrária 
GT 18  – Agroecologia, economia(s) solidárias e mercados camponeses  

ISSN: 1980-4555 

 

FERNANDEZ, A. C. F. Do Sertão Carioca ao Parque Estadual da Pedra Branca: A 

Construção Social de uma Unidade de Conservação à Luz das Políticas Ambientais 
Fluminenses e da Evolução Urbana do Rio de Janeiro. [s.l.] Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2009. 

LEFEBVRE, H. A Produção do Espaço. 4. ed. Paris: Éditions Anthropos, 2006. 

MARICATO, E. Para Entender a Crise Urbana. 1. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2015. 

MATTOS, C. et al. Território da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. In: LONDRES, F.; 
MARTINS, G.; PETERSEN, P. (Eds.). . Olhares Agroecologicos Analise econômico-
ecologica de agroecolossistemas em sete territorios brasileiros. 1. ed. Rio de Janeiro: 
Articulação Nacional de Agroecologia & AS-PTA, 2017. p. 41–58. 

PETERSEN, P. et al. Método de Análise Econômico-Ecológica de Agroecossistemas. 1. ed. 
Rio de Janeiro: Articulação Nacional de Agroecologia & AS-PTA, 2017. 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço. 4. ed. São Paulo: Edusp, 2014. 

SCHMITT, C. J.; GRISA, C. AGROECOLOGIA, MERCADOS E POLÍTICAS PÚBLICAS: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS INSTRUMENTOS DE AÇÃO GOVERNAMENTAL. In: 
NIEDERLE, P. A.; ALMEIDA, L. DE; VEZZANI, F. M. (Eds.). . Agroecologia : práticas, 
mercados e políticas para uma nova agricultura. 1. ed. Curitiba: Kairós, 2013. 

WWW.ARMAZEMDEDADOS.RIO.RJ.GOV.BR. Coordenadoria Técnica de Informações 
da Cidade. Gerência de Cartografia e Cadastro Técnico. Instituto Pereira Passos. Data 
de Acesso: 25/09/2017. 

 

 


