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Rede Carioca de Agricultura Urbana:  

comunicação para a cidadania do Sertão à Cidade1 

Rodrigo Rossi Morelato2 

 
RESUMO: A Rede Carioca de Agricultura Urbana é um movimento social que agremia 
agricultores, consumidores, técnicos e militantes que há mais de dez anos lutam pelo direito à 
cidade. Em sua jornada pelo reconhecimento da agricultura urbana, promovem rodas de 
conversa, feiras de rua, protestos, mutirões e narram sua trajetória coletiva em diversas 
práticas de comunicação para a cidadania tendo destaque na construção de Conselhos 
Municipais enquanto estratégias de comunicação para a mudança social. 

 

INTRODUÇÃO 

No dia 13 de setembro de 2000 foi sancionada a Lei Municipal No 3097, a qual instituía o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural da cidade do Rio de Janeiro (CMDR-Rio) e 

dava outras providências. Vinculado ao gabinete do prefeito, de caráter consultivo e de 

instância deliberativa, tal órgão colegiado tinha por objetivo adequar, a nível municipal, as 

políticas públicas dos setores agropecuários, pesqueiros e correlatos desenvolvidas em outros 

níveis da administração pública  

De certo modo, a criação desse conselho na cidade do Rio de Janeiro faz parte de um 

movimento mais geral: através de enorme pressão popular, em 1995 foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), cujos recursos só poderiam 

ser acessados através dos planos de desenvolvimento rural desenvolvidos pelos respectivos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural (CMDRs) (IPEA, 2012, p.13). Em 

confluência, no caso da cidade do Rio de Janeiro, desde 1990 a Lei Orgânica do Município 

prevê, enquanto uma de suas competências, “fomentar a produção agropecuária, pesqueira e 

demais atividades econômicas, incluída a artesanal, e definir a política de abastecimento 

alimentar, em cooperação com União e Estado” (RIO DE JANEIRO, 2019, p. 26). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1- Mídia, Políticas e Comunicação para a cidadania no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Doutorando do PPGCOM/UERJ, bolsista pelo programa de Demanda Social CAPES/DS . E-mail: 
rodrigomorelato@gmail.com 
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Segundo dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de 

Janeiro (EMATER-Rio), no ano de 2019, mais de mil e quinhentas pessoas viviam da 

agricultura nas terras da cidade do Rio de Janeiro, produzindo toneladas de alimentos para 

consumo próprio, venda ou escambo. A todos esses agricultores é negado o direito à cidade 

(LEFEBVRE, 2001) e ao acesso às políticas públicas agremiadas pelo PRONAF. 

Neste breve trabalho descrevo as atividades da Rede Carioca de Agricultura Urbana (REDE 

CAU) – um movimento social inter-setorial que agrega agricultores, técnicos, consumidores, 

militantes e pesquisadores – junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do Rio 

de Janeiro (CMDR-Rio) enquanto práticas de comunicação para a cidadania e o 

desenvolvimento. Apresento, neste relato, comentários parciais desenvolvidos em minha 

pesquisa-participante desenvolvida desde 2015 junto à REDE CAU. 

 

UM  JORNAL E A CIDADE 

Nos anos de 1932 e 1933, foram publicadas no Correio da Manhã uma série de crônicas 

dominicais sobre lagoas distantes, matas virgens, trilhas desconhecidas, animais perigosos, a 

pesca e a agricultura tracionais, bem como o extrativismo e a degradação desenfreados, 

espaço de manifestações da religiosidade afro-brasileira, era também lugar de veraneio dos 

abastados da Capital da República: um curioso “Sertão Carioca”, ao mesmo tempo próximo e 

distante da maior cidade do país, ficou conhecido do grande público. 

Nos anos 1930, o jornal Correio da Manhã foi o maior jornal da cidade, sendo considerado 

tanto muito bem produzido quanto respeitado (AREAS, 2016) por seu forte caráter opinativo 

perante a situação nacional, posição editorial que frequentemente o colocava em confronto 

com os projetos das oligarquias brasileiras (BARBOSA, 2007).  

A pesquisadora afirma que os anos 1930 foram de inconteste instabilidade política onde o 

jornalismo fomentava a participação, mesmo que de um auditório passivo, da formação de 

uma nova imagem da nação brasileira, aquela formada na década anterior e que, ao menos até 

1945, pode ser entendida enquanto um grande movimento cultural de reinterpretação do 

Brasil: o Modernismo. 
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De fato, Oswald de Andrade, talvez o mais polêmico dos modernistas, escolhera justamente o 

Correio da Manhã para publicar o famoso Manifesto da Poesia Pau Brasil3, em 18 de março 

de 1924. Considerado o verdadeiro marco político do modernismo que, saindo dos salões de 

artes, passaria a ser difundido para um público leigo e mais geral: a massa de leitores do 

maior jornal do país à época (CARDOSO, 2015). Num estudo sobre o contexto de recepção 

da Arte Moderna em seu contexto imediato, Rafael Cardoso vai analisar o Correio da Manhã 

entre 1924 e 1937 – quando a censura recrudesce devido ao Estado Novo e a paulatina 

associação do Modernismo ao comunismo. Antes disso, no entanto, segundo ele: 

Tem continuidade, no restante da década de 1920 e início dos anos 1930, o 
esforço do Correio da Manhã para educar seus leitores sobre arte moderna 
por meio de artigos geralmente favoráveis ou, no mínimo, que 
contemporizem críticas às distorções e bizarrices percebidas, passando por 
explicações que relacionam tendências estéticas à evolução social, científica 
e mesmo de ordem espiritual (CARDOSO, 2015) 

Uma vez que, no Brasil, a prática do jornalismo e da literatura só vão se especializar com 

clareza nos anos 1950 (BARBOSA, 2007), o Modernismo deve ser pensado não apenas como 

um movimento artístico, mas também político, principalmente a partir de 1924, quando ganha 

as páginas do Correio da Manhã, uma vez que 

(...) os anos 1930 e 1940 se caracterizam pela aceitação crescente das obras e 
do espírito modernista, que passam a fazer parte da cultura e a dar cada vez 
mais o tom.(...) Se os anos 1920 foram de luta modernista, os anos 1930 e 
1940 foram de modernização geral, em sentido lato, desde as ciências até as 
artes, passando pelo ensino, a edição, a crítica e a produção literária. 
(CÂNDIDO, 2015, p. 100 e p. 101)  

A questão vai ganhar incontestes ares científicos quando da institucionalização das ciências 

sociais no Brasil dos anos 1930, quando a integração dos distantes sertões brasileiros à vida 

nacional com um antídoto às históricas opressões das oligarquias brasileiras perante o seu 

povo, de modo que “(...) o Brasil se tornaria mais Brasil na medida em que adentrássemos o 

interior” (LIMA, 1998, p. 151) num movimento de se substituir o indígena, anterior símbolo 

do brasileiro, pelo sertanejo essa espécie de “(...) desconhecido singular que ali estão [nos 

Sertões] – abandonados – há três séculos” (CUNHA, 2002, p.270). 

Fazem parte das crônicas de Antônio de Magalhães Corrêa sobre o Sertão Carioca descrevem 

as atividades de bananeiros e outros pequenos agricultores, de pescadores artesanais que 
                                                 
3 Disponível em http://memoria.bn.br/pdf/089842/per089842_1924_09147.pdf (acessado em 18 de março de 
2021) 

http://memoria.bn.br/pdf/089842/per089842_1924_09147.pdf
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retiravam seu sustento das lagoas de Jacarepaguá, dos vendedores ambulantes, artesãos os 

mais variados e também dos intelectuais e ambientalistas que, como ele, se empenhavam em 

preservar e fomentar novas perspectivas de atividades econômicas para a região – como o 

turismo. As matérias foram compiladas num livro prefaciado por nada menos que Edgar 

Roquette-Pinto, pioneiro do rádio e do cinema educativo. Para a primeira edição, de 1936, do 

livro sobre o Sertão Carioca, ele convida a leitura: 

Sim, senhores, o Rio tem o seu sertão. E que sertão maravilhoso, a cujas 
verdes portas se pode bater de automóvel, em escassas horas, por ótimas 
estradas! Que sertão suntuoso, debruado de grimpas anda frondosas, 
cachoando águas de altas vertentes, ondulando em vales ubérrimos, 
escavando-se em lagoas de fundos cristalinos! Quantos cariocas saberão, por 
ventura, que, a três ou quatro horas do centro urbano, ainda se encontram 
onças, entre elas a suçuarana e a jaguatirica, e capivaras, e estranhos 
símios...? (ROQUETTE-PINTO, [1936] 2017, p.47) 

Nas terras do antigo Sertão Carioca, posteriormente conhecido como Zona Rural do Distrito 

Federal e Zona Rural do Estado da Guanabara e, finalmente, após o monocrático Decreto No 

322/1974, Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, a agricultura tradicional continuou sendo 

praticada e sofisticada. Em pequenas propriedades rurais, em quintais, em hortas comunitárias 

ou em insólitas lajes das favelas da cidade, ainda se produzem alimentos em quantidade para 

garantir Segurança Alimentar e Nutricional, bem como a expressividade econômica atividade 

uma vez que apenas uma fração dos movimentos de agricultura urbana da cidade comercializa 

mais de trinta toneladas de alimentos ao mês (LIMA et al, 2019). 

Desde o ano de 2009, essa diversidade de agriculturas que habita a cidade toma a forma da 

Rede Carioca de Agricultura Urbana que, embebida desse espírito sertanejo e da certeza da 

existência de uma outra cidade perdida nesta municipalidade, luta pelo reconhecimento, 

demarcação, fomento e proteção das agriculturas da cidade enquanto um direto. 

 

SERTÃO: UTOPIA URBANA 

Em seu pequeno livro onde nos convida a pensar a coexistência entre um valor de troca 

aprofundado pelo capitalismo e o valor de uso engendrado na vida cotidiana das pessoas que 

nela habitam, Henri Lefebvre nos chama a pensar o direito à cidade (2001) a partir de uma 

reconciliação da cidade e do campo. Ao encontro de seu pensamento, o geógrafo brasileiro 

Milton Santos comenta da necessidade de fortalecimento de espaços de cidadania onde os 
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modos de vida das pessoas e seus desejos para a cidade sejam levados em consideração na 

tessitura de uma cidadania plena (SANTOS, 2014). Tais concepções de espaço onde a 

alteridade se faz presente nos leva a pensar no Sertão, esse outro geográfico como linha 

condutora da diferença que habita a cidade e se manifesta numa agricultura urbana 

extremamente diversa e produtiva.  

De fato, o Sertão Carioca descrito por Magalhães Corrêa continuou muito vivo nas lutas pela 

terra no Distrito Federal e, posteriormente, Estado da Guanabara (1960~1975), sobretudo em 

períodos democráticos. Os estudos de Leonardo Soares dos Santos (2017) demonstram como, 

no período da República Nova (1946~1964), os agricultores do Sertão elegeram os 

comunistas a maior bancada da câmara distrital; sendo ninguém menos que Luís Carlos 

Prestes (1898~1990), o cavaleiro da esperança, o mais votado senador do país. À época havia 

forte movimento de Ligas Camponesas em localidades que hoje formam os bairros de Campo 

Grande e as regiões das Vargens e que o debate sobre o direito à propriedade da terra, 

necessidade de capacitação técnica, crédito rural, políticas de escoamento da produção local 

seguem uma continuidade histórica. 

Durante a Ditadura Militar (1964~1985), a Zona Rural da Guanabara foi destituída, doravante 

conhecida como Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. Apesar da rápida e contraditória 

urbanização pela qual passou essa imensa região da cidade durante o período, a agricultura 

tradicional, seja em pequenas propriedades rurais ou em quintais das casas, continuou a 

acontecer. Parte dessa agricultura foi protegida pelas Comissões Pastorais da Terra da Igreja 

Católica, sobretudo quando se tratava da salvaguarda dos conhecimentos populares quanto as 

ervas nativas e suas propriedades medicinais. 

Nos anos 1990 a democracia brasileira consolida algumas conquistas e novos atores 

sociopolíticos (GOHN, 2014) entram em cena com a regulamentação das Organizações Não-

Governamentais (ONGs). No ano de 1992, o Brasil se torna sede da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente o Desenvolvimento (ECO-92), atividade que aconteceu 

formalmente no Riocentro, espaço construído nos anos 1970 onde antes havia uma floresta 

(DEAN, 1996), e informalmente na Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, jardim 

construído sobre um aterramento da Baía da Guanabara. A confluência dessas agendas 

extrapola as possibilidades deste breve relato, mas deixa um marco claro quanto às práticas de 

comunicação para o desenvolvimento: passado o período dos grandes antagonismos Leste-
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Oeste que marcaram tensões internacionais entre capitalistas e socialistas, seria tempo de 

atenção às mudanças climáticas que, em substituição às armas nucleares, poderão destruir o 

planeta. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, gostaria de destacar duas iniciativas que se destacam nos 

anos 1990: a primeira, a ONG AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia, fundada em 

1983 e que, desde 1999, passou a fomentar um eixo de agricultura urbana, sobretudo na Zona 

Oeste da cidade; a segunda, “os verdejantes”, uma tribo urbana posteriormente conhecida 

como movimento social institucionalizado na ONG Verdejar Socioambiental, a partir de 

2001. Ambas as inciativas cristalizam de forma exemplar o que se pode entender enquanto 

sertão: uma recuperando saberes tradicionais e distantes; outra resgatando a agricultura que 

existe nas favelas da cidade. 

Em 2009, essas e outras iniciativas estiveram presentes no II Encontro de Agricultura e Saúde 

na Cidade, realizado junto à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o qual contou com a 

presença de agricultores, artesãos, consumidores, técnicos, militantes, guardiões de saberes 

tradicionais, no qual foi decidido dar forma à Rede Carioca de Agricultura Urbana (REDE 

CAU). Desde então, esse movimento social tem fomentado, assessorado e agremiado outras 

iniciativas como o Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), a Associação de 

Agricultores Orgânicos do Rio da Prata (AGROPRATA), a Fundação Angélica Goulart 

(FAG), a Associação de Agricultores Orgânicos de Vargem Grande (AGROVARGEM), o 

Centro de Integração da Serra da Misericórdia (CEM), o Instituto Permaculutra Lab, o CRAS 

Cecilia Meirelles e muitas outras organizações ou iniciativas4 que se multiplicam dia a dia. 

Nesse sentido, penso que a REDE CAU possa ser entendida não como um processo de 

extensão, ou seja, de difusão e fomento de técnicas de produção agrícola em terras urbanas, 

mas enquanto um processo de comunicação, ou seja, de apreensão e aplicação de uma 

experiência que leva à liberdade dos cidadãos. Nesse sentido, do aprendido se tornar 

apreendido e, portanto, chave da mudança social, na medida em que seja partilhado por 

lógicas de reciprocidade que envolvem, também, a escuta e o compromisso com a ação. 

                                                 
4 Para melhor conhecer a dinâmica viva da REDE CAU, sugiro acompanhar nas redes sociais. Acesse 
<https://www.facebook.com/redecau> (acessado em 21 de março de 2021) 
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Se o município do Rio de Janeiro deseja gerar uma política pública de desenvolvimento que 

leve em consideração os conhecimentos locais dispersos pela cidade, talvez devesse, de fato, 

instituir uma política de escuta capaz de facilitar a participação de seus cidadãos.  

 

OUVIR A CIDADE: A FORMAÇÃO DE UM CONSELHO 

Historicamente as ideias de desenvolvimento e o campo da comunicação para a mudança tem 

origem na difusão de inovações. Com presença particular no Brasil, onde a modernização 

conservadora do campo se fez acompanhar por um longo período autoritário que negava a 

participação popular e cidadã nos processos de tomada de decisão sobre os rumos do 

desenvolvimento nacional, regional ou local.  

Segundo esse paradigma, a falta de informação seria a origem do subdesenvolvimento e, seu 

antídoto se daria através da difusão de informações. Após a Segunda Guerra Mundial, as 

iniciativas de comunicação para o desenvolvimento passam a seguir uma coordenação global 

e ao Brasil é disseminada a chamada Revolução Verde, uma série de inovações tecnológicas 

que, sob a justificativa de aumentar a produção mundial de alimentos e erradicara fome 

(RODRIGUES, 2019) insere no sistema produtivo brasileiro os pesticidas, os adubos 

químicos e as variedades desenvolvidas pelo melhoramento genético. 

Na cidade do Rio de Janeiro a agricultura praticada pelos pequenos agricultores associados à 

Rede Carioca de Agricultura Urbana parte de um outro paradigma de desenvolvimento. Ele 

não acredita que o problema da agricultura seja a falta de tecnologia de ponta da Revolução 

Verde, mas a falta de diálogo entre os agricultores e o poder público. Essa agricultura leva a 

subjetividade das pessoas em consideração, que se exerce a partir das possibilidades de cada 

pequena área cultivada – seja um quintal, uma horta comunitária, uma laje ou uma pequena 

propriedade rural. 

É nesse sentido que a REDE CAU participa, desde 2018, do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR-Rio), que subsidia o executivo municipal na tomada de 

decisões quanto à revisão do Plano Diretor Municipal a cada dez anos. A nova composição do 

CMDR-Rio foi construída através de uma série de quatro pré-conferências realizadas portoda 

a cidade, onde a presença dos agricultores foi central. Através desse grande espaço de 

comunicação para a mudança, foram levantadas “fortalezas e desafios” da agricultura urbana, 
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questões que os novos conselheiros tomar como base em suas sugestões à prefeitura do Rio de 

Janeiro 

No ano de 2019, através de sua participação no CMDR-Rio, a REDE CAU pode levar até o 

Comité Técnico de Revisão do Plano Diretor Municipal, suas demandas, sua história, os tipos 

de agricultura que existem na cidade e quais as medidas que o novo Plano Diretor Municipal 

– a ser implementado a partir do ano de 2021 – deveria levar em consideração para o pleno 

desenvolvimento da cidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto escrevo este relato, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro realiza um chamando 

público à composição de novo grupo encarregado pelo processo de elaboração da revisão do 

plano diretor. O medo da sociedade civil, com tal chamamento público feito às pressas e sem 

convite aos demais conselhos que realizam os debates sobre o futuro da cidade é que a revisão 

do Plano Diretor Municipal se dê com o mínimo de participação cidadã. 

Ao longo de mais de uma década de existência, a REDE CAU tem desenvolvido diversas 

iniciativas de comunicação para o desenvolvimento – como feiras, passeatas, mutirões e 

planos alternativos ao desenvolvimento da cidade. Apesar dessa jornada, não se tem certeza 

da adoção de políticas públicas para a parcela da população carioca que vive da agricultura e 

alimenta a cidade com mais de 30 toneladas de alimentos todos os anos. 
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