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RESUMO 

 
O estudo da agricultura urbana e de como esse tema percorre a institucionalidade 
brasileira recente nos leva à análise das políticas de SAN. O campo da SAN tem 
interseções com políticas ambientais e de educação ambiental, políticas de saúde e 
políticas urbanas. Entretanto, poucos trabalhos abordam o processo de construção 
das políticas, a partir da participação social. Planos de ação dos governos também 
deixam de recorrer a consultas públicas e a incluir a participação da sociedade. Este 
trabalho irá buscar a atuação de grupos da sociedade civil em prol de uma agricultura 
urbana no Rio de Janeiro. 
 
 

Palavras-chave: agricultura urbana; Segurança Alimentar e Nutricional (SAN); 
política de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no município Rio de Janeiro; 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro (Consea-
Rio). 



 

ABSTRACT 

 
The study of urban agriculture and how this theme traverses the recent Brazilian 
institutionality leads us to the analysis of Food and Nutrition Security policies. The field 
of Food and Nutrition Security has intersections with environmental and environmental 
education policies, health policies and urban policies. However, few studies deal with 
the process of policy building, based on social participation. Governments' action plans 
also fail to engage in public consultations and include the participation of society. This 
work will focus on the participation of civil society groups in favor of urban agriculture 
in Rio de Janeiro. 
 

 
Keywords: urban agriculture, Food and Nutrition Security; Food and Nutrition 

Security policy in the city of Rio de Janeiro; Municipal Council of Food and Nutrition 
Security of Rio de Janeiro (Consea-Rio). 
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INTRODUÇÃO 

O debate sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) no Brasil trouxe destaque para a 

agricultura urbana, como um fator estratégico auxiliar na redução da pobreza e melhoria das 

condições alimentares das populações urbanas. No contexto internacional, e principalmente nos 

países em desenvolvimento, a visibilidade dada a essa prática tem sido intensificada desde a 

crescente preocupação de organismos internacionais com a proteção ambiental e com a 

sustentabilidade das cidades. 

  
Programas como “Cidades Cultivando para o Futuro” são coordenados por organismos 

internacionais e também foram aplicados em algumas cidades brasileiras, impulsionando a 

institucionalização do cultivo espontâneo nessas cidades e fomentando novas práticas. 

Experiências com agricultura urbana são encontradas na Argentina, China, Colômbia, Cuba, 

França e Rússia. Diversas são as razões que levam essas populações a plantarem nas cidades. 

A prática parece estar relacionada a uma reminiscência de hábitos rurais, que permanecem 

mesmo após o crescimento das cidades. 

O surgimento da pauta de SAN no escopo das políticas públicas brasileiras foi influenciado  

pelos programas de organismos multilaterais, notadamente da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO), da Rede Internacional de Centros de Recursos em 

Agricultura Urbana e Segurança Alimentar (Fundação RUAF) e de sua subsidiária na América 

Latina e Caribe, o Instituto de Promoción del Desarollo Sostenible (IPES) que trouxeram 

financiamentos e propostas de políticas. As experiências internacionais com agricultura urbana 

colocam em evidência a necessidade de articulação entre os países, com destaque para os países 

latino-americanos, e mostram que as relações são mediadas, principalmente, por organizações 

não governamentais.  

O estudo da agricultura urbana e de como esse tema percorre a institucionalidade brasileira 

recente nos leva à análise das políticas de SAN. O campo da SAN tem interseções com políticas 

ambientais e de educação ambiental, políticas de saúde e políticas urbanas. Entretanto, poucos 

trabalhos abordam o processo de construção das políticas, a partir da participação social. Planos 

de ação dos governos também deixam de recorrer a consultas públicas e a incluir a participação 
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da sociedade. Este trabalho irá buscar a atuação de grupos da sociedade civil em prol de uma 

agricultura urbana no Rio de Janeiro. 

Um aspecto importante da bibliografia sobre o tema reside na avaliação da contribuição da 

agricultura urbana para a geração de trabalho e renda de populações pobres urbanas e também 

de outros setores da sociedade. Muitos trabalhos mostram a multiplicidade de variáveis que a 

agricultura urbana envolve: variáveis ambientais, que compreendem também a educação 

ambiental; variáveis alimentares, que compreendem o aumento da segurança alimentar como 

aumento da saúde; variáveis econômicas, por meio da geração de renda com a comercialização 

do excedente da produção das hortas, e variáveis urbanísticas, que levam em consideração a 

contribuição da agricultura urbana para a apropriação de espaços vazios para o cultivo nos 

centros urbanos. 

CAPÍTULO 1  

AGRICULTURA URBANA: DO CONCEITO À POLÍTICA PÚBLICA 

 

1.1 Esclarecendo alguns conceitos: agricultura urbana 

Muitas são as possibilidades de encarar a produção alimentícia nos meios urbanos, incluindo-

se aí os meios semi ou periurbanos
1
 – que se relacionam com diversas áreas e políticas públicas. 

Entendo que o conceito da agricultura urbana compreende uma cadeia de ações e estratégias 

que abarcam desde uma articulação entre diferentes organizações com um mesmo denominador 

comum. Inclui desde os agricultores até o acesso às políticas públicas. A relação que os 

agricultores urbanos têm com o cultivo e o resultado dele – a comida, em última instância – 

parece ultrapassar o entendimento que temos de que sua produção em pequena escala não vai 

emancipar nem esse grupo nem toda população, de um modo geral, do atual modelo de 

produção de alimentos existente.  

                                            
1

 Meios semi ou periurbanos são espaços de transição entre o meio urbano e o rural. São os espaços que 
circundam a cidade, mas que não são necessariamente urbanos nem rurais. No entanto, o município do Rio de 
Janeiro por não reconhecer nenhum espaço rural, não possui meios periurbanos, apenas as áreas que o ligam 
aos outros municípios como, por exemplo, o limite da Zona Oeste. 
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Dentre os benefícios de se incentivar a prática da agricultura urbana, estão o abastecimento 

agroalimentar de uma maneira geral, passando pelas melhoras ambientais, pelo papel 

educacional e de transmissão de valores ligados ao meio ambiente. Existe também a prática do 

cultivo de hortas como papel terapêutico para um público formado por idosos e pessoas com 

deficiência.  Ações dentro da concepção de Segurança Alimentar e Nutricional tais como a 

doação de alimentos, criação de bancos de alimentos e locais onde os alimentos possam ser 

preparados e distribuídos à população, notadamente à parcela que mais necessita, também se 

relacionam com a prática da agricultura urbana.  

Existem trabalhos que analisaram a legislação sobre a agricultura urbana, sobre a criação de 

programas e políticas para esta área, a concessão de incentivos fiscais e a promoção de espaços 

para a sua prática. O Estatuto das Cidades (Lei Federal n° 10.257 de 10/07/2001) é apresentado 

como uma legislação relevante, uma vez que “convalida o município como agente responsável 

pelo planejamento urbano e, com isso, permite que a participação popular exerça papel sobre o 

processo de planejamento” (Rosa, 2011).  

A promoção da agricultura urbana é essencialmente uma política municipal, porém a maior 

dificuldade dos municípios para viabilizar a agricultura urbana reside na oferta de crédito. Os 

municípios não conseguem apoiar a agricultura urbana sem uma articulação com as esferas 

estaduais e federais de governo. Essa articulação demanda que diferentes secretarias se 

envolvam em sua promoção, garantindo maior intersetorialidade, o que é uma dificuldade. Faz-

se necessária também uma articulação entre diferentes políticas: ambientais, alimentares, de 

saúde e urbanas. 

A partir de 2003, a política de combate à fome e de promoção da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN) foi elevada à condição de prioridade nacional pelo então presidente Lula e 

se reconheceu a necessidade de articulá-la com outras políticas econômicas e sociais. A Política 

Nacional de Agricultura Urbana teve por objetivo disseminar a cultura da agricultura urbana, 

melhorar o autoabastecimento das famílias em situação de vulnerabilidade alimentar e ampliar 

a oferta de alimentos e geração de renda em áreas urbanas. Ela contribuiu para a construção de 

Sistemas Locais de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) com base no direito de todos 

a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade e quantidade suficientes e de modo 

permanente. 
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Foi decisivo, para a consolidação dessa Política, o estudo que o Ministério de Desenvolvimento 

Social (MDS) realizou em parceria com a FAO, o IPES e a Rede de Intercâmbio de Tecnologias 

Alternativas (REDE). O resultado obtido foi um mapeamento chamado “Panorama da 

agricultura urbana e periurbana no Brasil e diretrizes políticas para sua promoção: identificação 

e caracterização de Iniciativas de Agricultura Urbana e Periurbana em Regiões Metropolitanas 

Brasileiras” (2007). Esse trabalho buscou identificar as experiências, os atores, as parcerias, os 

desafios e as potencialidades de se promover a agricultura urbana e periurbana nas regiões 

estudadas. Verificou-se a existência de aproximadamente 600 iniciativas. Algumas delas foram 

fruto de parcerias com governos locais e/ou o governo federal, e outras, iniciativas sem nenhum 

tipo de apoio governamental. As 600 políticas ocorreram em onze regiões metropolitanas, 

distribuídas pelas cinco regiões do país. Além do diagnóstico, a pesquisa apontou diretrizes e 

estratégias para a construção da Política Nacional de Agricultura Urbana, em que se destaca a 

convergência com os princípios da Agroecologia (Pinheiro; Ferrareto, 2011).  

Ao buscar entender os temas e as questões que antecederam a agricultura urbana, observo que 

há uma transversalidade entre agricultura urbana e agricultura familiar. Isso se deve ao fato de 

muitos agricultores urbanos também serem considerados agricultores familiares e integrarem 

políticas voltadas para este segmento. A agricultura familiar está presente nas políticas 

nacionais desde a reforma da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 (Panzutti; Monteiro, 

2015) e foi fortalecida principalmente pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (1955), 

pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (1995), pelo Programa 

Fome Zero
2

 (2003) e pelo Programa de Aquisição de Alimentos (2003). Estes foram 

fundamentais por reconhecer o potencial do pequeno agricultor e por incentivar sua produção 

através de compras institucionais e de linhas de crédito. 

Panzutti e Monteiro (2015) atribuem a criação dos programas voltados para a integração da 

agricultura familiar no contexto macroeconômico da reforma do Estado à globalização e à 

crescente necessidade de intervenção estatal frente a crescente exclusão social, além da forte 

demanda dos movimentos sociais rurais na década de 1990. Concordo com a visão das autoras 

                                            
2

   O Programa Fome Zero foi criado em 2003 e acabou sendo um grande aliado na promoção da agricultura 
urbana por esta ter sido considerada uma das estratégias que deveriam convergir para que o SISAN garantisse 
o abastecimento das cidades em todas as fases (produção, distribuição, comercialização e consumo). 
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e faço uso do mesmo raciocínio para pensar a criação de políticas específicas para a agricultura 

urbana no município do Rio de Janeiro.  

1.2 Algumas questões metodológicas da pesquisa sobre SAN do município do 
Rio de Janeiro 

Esta pesquisa investiga o contexto institucional que envolve o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro (Consea-Rio), os movimentos sociais 

organizados em torno da temática de agricultura urbana e da Segurança Alimentar e Nutricional 

(SAN) e os poderes Executivo e Legislativo. Pretende-se analisar as formas de atuação e de 

organização envolvidas dessas instituições, com o objetivo de entender dois momentos 

marcantes na trajetória desse conselho: a criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar 

e Nutricional e Agricultura Urbana e a Política Municipal de Agricultura Urbana, lei que tramita 

na Câmara Municipal do Rio de Janeiro neste momento (final de 2018).  

Destacam-se esses dois eventos, pois foram identificados como resultado de um contexto social 

e político favorável para sua criação, de acordo com a pesquisa empírica, e se acredita ser 

necessário ampliar o escopo de discussões para os mecanismos de mobilização utilizados pelo 

Consea-Rio. No entanto, nas entrevistas feitas para essa pesquisa, que constam do capítulo 3 

dessa monografia, a importância da Política Municipal de Agricultura Urbana não ganhou 

destaque. Este fato se explicaria pelo pouco amadurecimento da discussão. devido ao fato de 

ela ainda não ser uma política instituída. Apenas o entrevistado Marcio Mattos mencionou o 

fato de esse projeto de lei não ter saído da Frente Parlamentar, o que denota um descompasso 

entre as discussões do tema e a ação efetiva desse mecanismo de representação legislativa na 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Voltaremos a essa questão no capítulo 3. 

No período entre agosto de 2017 e dezembro de 2018 foram realizadas pesquisa documental, 

pesquisa empírica e redação da monografia, nessa ordem de execução. A coleta e análise dos 

documentos envolveu trabalhar sobre as atas da última gestão do Consea-Rio (biênio 2016-

2018), juntamente com cartas políticas e cartas de repúdio, pelas quais se mobilizam atores 

envolvidos com a temática. Não me proponho a analisar as atas coletadas, me concentrando nas 

entrevistas realizadas e descritas mais adiante neste trabalho. 
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Do ponto de vista da observação participante, fizemos o acompanhamento das Assembleias 

Gerais Ordinárias do Consea-Rio e, na medida do possível, estivemos nas Assembleias 

Extraordinárias.  A finalidade deste trabalho consistiu em analisar como esse conselho teceu 

suas articulações. Além disso, no decorrer da pesquisa, foi necessário dar início as entrevistas 

com os atores identificados como relevantes durante a parte empírica da pesquisa. A realização 

de entrevistas buscou sistematizar marcos temporais importantes, dando sentido e relacionando 

os diferentes discursos coletados, bem como narrando diferentes histórias e perspectivas sobre 

a relação entre a agricultura urbana e as ações de Segurança Alimentar e Nutricional no 

município do Rio de Janeiro. As entrevistas e o trabalho empírico foram desenvolvidos durante 

todo o ano de 2018, sem contar um curto período de observação realizada no Conselho 

Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Niterói (COMSEA/NIT) durante o segundo 

semestre de 2017. 

A entrada da pauta de agricultura urbana na agenda do Consea-Rio e do próprio município do 

Rio de Janeiro como um todo, apontou para muitas ações em andamento e poucos caminhos 

lineares. O difícil processo de formulação de projetos de lei e de implementação de políticas 

municipais relacionados à agricultura urbana no Rio de Janeiro se explicam a nosso ver pelo 

efeito da cultura política local. Por cultura política entendo as dinâmicas institucionais que 

permitiram que esse tema entrasse para a agenda de políticas municipais e que controlam o seu 

desdobramento em política pública.  

Procuro neste trabalho entender a participação de grupos e atores locais na formulação e 

implementação de uma política de agricultura urbana no Rio de Janeiro. Valho-me no trabalho 

do conceito de instituições participativas proposto por Avritzer (2009). Para ele, instituições 

participativas são formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade 

civil na deliberação sobre políticas (Avritzer, 2009). O Conselho Municipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro (Consea-Rio) foi, então, a instituição escolhida por 

ilustrar como a participação da sociedade não pode ser dissociada do processo de construção de 

políticas, principalmente depois dos ideais de descentralização e de gestão participativa 

introduzidos pela Constituição Federal de 1988. Esta criou mecanismos de controle 

democrático nos quais os conselhos gestores ou conselhos de políticas públicas se inserem.  
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Entretanto, o Consea-Rio não é um conselho deliberativo, isto é, ele não propõe políticas. O 

fato de não ser deliberativo ou propositivo não significa que o conselho não cumpre sua função 

norteadora de controle social. Entendido como a forma de a sociedade controlar as ações do 

Estado, o controle social está presente enquanto finalidade desse conselho, que visa fiscalizar e 

prestar consultoria às políticas de Segurança Alimentar e Nutricional do município. 

1.3 O Plano Diretor do Rio de Janeiro e a exclusão da questão rural 

A lei estabelece que todo município necessita estabelecer um planejamento urbano. O 

município do Rio de Janeiro atendeu à exigência da lei, formulando um Plano Diretor, conforme 

aponta a Constituição Federal de 1988, sendo este Plano o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana da cidade.  

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município do Rio de Janeiro foi 

aprovado em 1º de fevereiro de 2011 por meio da Lei Complementar nº 111. Foi o primeiro 

Plano Diretor regido pelo Estatuto da Cidade (lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001) e ele 

estabelece normas que regulam o uso da propriedade urbana municipal. O Plano Diretor trata 

das atribuições e diretrizes a serem seguidas pela Prefeitura do Rio de Janeiro no decênio que 

segue à sua promulgação (2011 a 2021). Uma revisão do Plano é prevista em lei a cada cinco 

anos.  

Ressalto a importância do Plano Diretor, pois esse foi o instrumento que oficializou a completa 

urbanização do município e que determinou que o solo carioca fosse considerado integralmente 

urbano para fins oficiais. Esta alteração influenciou também a organização administrativa, que 

teve que dissolver secretarias e conselhos municipais que tratassem, principalmente, do 

Desenvolvimento Rural no Rio de Janeiro. Apesar de não excluir a existência de áreas 

destinadas a atividades agrícolas (art. 13, seção II, Plano Diretor, 2011), a caracterização do 

território municipal como integralmente urbano fez com que a agricultura do Rio de Janeiro 

passasse a ser encarada como agricultura urbana e que os agricultores se denominassem dessa 

forma. 

Encaro a passagem da questão da agricultura urbana do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR) para o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 

Nutricional do Rio de Janeiro (Consea-Rio) como consequência da alteração feita pelo Plano 
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Diretor na situação rural do Rio de Janeiro. Destaco ainda que o debate em torno dessa questão 

já esteve presente no Consea-Rio em outros momentos políticos, mas ganhou mais expressão 

diante do contexto em que faltam outros espaços de diálogo com a sociedade e controle civil 

das políticas públicas para essa área. 

1.4. O Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro 

 

O Consea-Rio conta, na sua trajetória, com a presença de entidades, organizações e movimentos 

sociais que apoiam a agricultura urbana ou atuam especificamente com essa questão. Acredito 

que o caso que mais ilustra esse cenário foi a eleição de um agricultor como Presidente desse 

conselho de 2014 a 2016. Detenho-me na análise da última gestão do Consea-Rio, período que 

compreende os anos 2016-2018, pois observo esse período como frutífero devido a alguns 

marcos como a criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e 

Agricultura Urbana e da Política Municipal de Agricultura Urbana, legislação que está em 

tramitação na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. 

Dentro do Consea-Rio coexistem diversas forças políticas e sociais. A composição desse 

conselho obedece a uma paridade estipulada de um terço de conselheiros ligados à bancada 

governamental para dois terços da bancada societal. Dentre os movimentos (chamados 

coletivos) urbanos ligados à agricultura na cidade do Rio de Janeiro, destaco a força e a 

expressividade da Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede Cau). Atualmente, a Rede Cau 

conta com 30 grupos, instituições e organizações. Apesar disso, há uma dificuldade dos 

agricultores em se aproximarem de um modus operandi de movimentos sociais, constituído 

normalmente por plenárias e assembleias.  

No debate público sobre a Política Municipal de Agricultura Urbana realizado na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro no dia 22 de outubro de 2017, ao qual comparecemos, foi 

mencionado que, após a modificação do Plano Diretor, o solo do município do Rio passou a ser 

integralmente urbano (tabela 1). Isso implicou em uma reorganização burocrática que gerou a 

extinção de secretarias e órgãos públicos ligados à agricultura e de órgãos participativos, como 

o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR). Isso impactou na reorganização 

dos pequenos agricultores, agora sob a denominação de agricultores urbanos. 
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População 
População 

(1991) 

% do 
Total 

(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 

(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 

(2010) 

População total 5.480.768 100,00 5.857.904 100,00 6.320.446 100,00 

População 
residente 
masculina 

2.583.192 47,13 2.748.143 46,91 2.959.817 46,83 

População 
residente 
feminina 

2.897.576 52,87 3.109.761 53,09 3.360.629 53,17 

População 
urbana 

5.480.768 100,00 5.857.904 100,00 6.320.446 100,00 

População rural  0,00  0,00  0,00 

 

Tabela 1: População do município do Rio de Janeiro (gênero e rural/urbana) 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil na seção Demografia e Saúde, subseção 

População
3
. 

 

A falta de terras disponíveis fez com que a agricultura passasse a adentrar os centros e os 

entornos urbanos. No entanto, esse não é um fenômeno recente, uma vez que a produção de 

alimentos sempre esteve atrelada ao crescimento das cidades. A lógica familiar da produção de 

gêneros alimentícios é comumente observada nos meios urbanos e periurbanos, pois essa 

prática esteve presente antes, durante e após o processo de urbanização, que se deu de maneira 

gradual na maior parte dos casos. Talvez ela seja um resquício da sociabilidade rural que não 

acompanhou os processos de urbanização das cidades. Contudo, a agricultura urbana é 

defendida por aqueles que se mobilizam em torno dessa pauta como uma prática de resistência. 

 

CAPÍTULO 2  

A AGRICULTURA URBANA COMO POLÍTICA PÚBLICA LOCAL 

 

2.1 Entendendo o que são as políticas públicas 

O campo da análise das políticas públicas começou a ser constituído na década de 1950, nos 

Estados Unidos, por autores pioneiros como Lasswell e Lerner (1951) e se consolidou em todo 

o mundo como uma importante subárea da ciência política. Podemos definir as políticas 

                                            
3

Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/rio-de-janeiro_rj>. Acesso em 20/02/2018.    
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públicas como respostas às perguntas “quem ganha o que, por que e que diferença faz” 

(Lasswell, 1972, apud Souza, 2003, p.24) quando se analisam as intervenções públicas que 

buscam alcançar determinado objetivo. Essa não é, contudo, a única definição existente. 

 

A visão processual ou cíclica de políticas públicas é considerada, atualmente, clássica e se 

caracteriza por distinguir os diferentes momentos das políticas como etapas de um ciclo. São 

elas: a etapa da formação de agenda, a etapa da identificação do problema e das alternativas, a 

etapa da elaboração/formulação, a etapa da implementação e, por último, da avaliação, que 

encerra e dá continuidade ao ciclo, sucessivamente. Amplamente utilizados, os ciclos são 

apenas esforços desse modelo de análise e nem sempre são fáceis de serem observados de forma 

linear.  

De acordo com Lowi, as políticas públicas definem a política (Lowi, 1972, apud Souza, 2003, 

p.28), ou o “jogo político”, como entendemos a interação entre os atores políticos, a sociedade 

e as instituições. O autor chegou a essa conclusão quando buscou identificar padrões de 

interação dos atores envolvidos na formulação de uma política, mostrando as dificuldades 

enfrentadas e as negociações políticas necessárias para que uma decisão seja corroborada em 

uma arena decisória. Lowi desenvolveu ainda uma tipologia que separa as políticas públicas 

em quatro tipos: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas.  

Ana Cláudia Capella (2006, p. 26) afirma que “uma questão passa a fazer parte da ‘agenda 

governamental’ quando desperta a atenção e o interesse dos formuladores de políticas”. Porém, 

a questão não passa a integrar necessariamente a “agenda decisional” – subconjunto da agenda 

governamental que contempla questões prontas para uma decisão ativa dos formuladores de 

políticas. Isso quer dizer que, por mais que elas se tornem políticas, nem sempre são postas em 

prática. Capella considera a definição do problema peça fundamental para determinar o sucesso 

de uma questão no processo de agenda-setting. 

No seu livro Agendas, alternatives and public policies (2003), John Kingdon propõe o estudo 

das mudanças na agenda a partir da composição de três fluxos em movimento: o fluxo dos 

problemas, o fluxo das alternativas e o da política. As questões se transformam em problemas 

ao chamar a atenção dos participantes de um processo decisório, despertando a necessidade de 
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ação por meio de três mecanismos básicos: indicadores; eventos, crises e símbolos; e “feedback” 

das ações governamentais.  

Seguindo a argumentação de Kingdon, os indicadores não precisam entrar na agenda, assim 

como os focusing events apenas reforçam a percepção preexistente de um problema. Por último, 

o feedback de programas em desenvolvimento pode trazer os problemas para o centro das 

atenções dos formuladores de políticas. Considero um diferencial para o entendimento do 

modelo compreender que problemas são construções sociais e envolvem interpretação: 

“problemas não são meramente as questões ou os eventos externos, há também um elemento 

interpretativo que envolve percepção” (Kingdon, 2003, p.109-110 apud Capella, 2006, p.27). 

Passando ao tema em estudo, a agricultura urbana esteve relacionada indiretamente a políticas 

nacionais de incentivo ao aumento da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN), com destaque 

para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e o Programa Fome Zero. Em 2015, a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 906/15, do deputado Padre João 

(PT-MG), que criou a Política Nacional de Agricultura Urbana. Esse Projeto de Lei, que aguarda 

a aprovação pelo Senado Federal em caráter conclusivo, estabelece ações que devem ser 

empreendidas pelo governo federal, em articulação com estados e municípios de forma 

descentralizada e integrada às políticas sociais e de desenvolvimento urbano. Entretanto, até o 

final de 2018, essa questão não conseguiu ingressar na “agenda decisional” do Rio de Janeiro 

e, quando se aproximou dela, foi “cortada” da parte orçamentária do município. Fora do 

orçamento, a questão ficou esvaziada. 

Valendo-me das contribuições teóricas aqui expostas, pretendo iluminar o caso da questão da 

agricultura urbana no município do Rio de Janeiro e sua relação com arenas participativas nas 

políticas de Segurança Alimentar e Nutricional. O ano de 2017 foi um novo marco para a 

agricultura urbana no Rio de Janeiro, pois, nesse ano, a Semana de Alimentação Carioca (SAC), 

organizada pelo Consea-Rio, conseguiu atrair um assessor do então vereador do Rio de Janeiro, 

Renato Cinco (PSOL). Juntamente com Marcio Mattos da ONG Assessoria e Serviços a 

Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), a equipe do vereador deu início às discussões 

que originaram a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura 

Urbana, como mostram as entrevistas com Marcio Mattos e Renato Cinco.  
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Com base no modelo de Kingdon (2003), utilizo o conceito de focusing events para descrever 

a Semana de Agricultura Carioca (SAC) pois ela permitiu que uma questão fosse elevada à 

categoria de problema a ser discutido por um participante do processo decisório legislativo 

(vereador). Posteriormente a isso, foi criada a Frente Parlamentar, além da premissa de 

construção de uma Política Municipal de Agricultura Urbana e reativação do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural.  

O autor trata do processo de difusão que caracteriza bem o momento de “alçada” da agricultura 

urbana à esfera pública. “A difusão é descrita pelo autor como um processo no qual indivíduos 

que defendem uma ideia procuram levá-la a diferentes fóruns na tentativa de sensibilizar não 

apenas as comunidades de políticas, mas também o público em geral” (Capella, 2006, p.28).  

2.2 A política de Segurança Alimentar e Nutricional como política pública recente  

 

Um dos fóruns de decisão, seguindo o conceito de Kingdon (2003) é o Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e Nutricional (Consea-Rio), conselho que conta atualmente com forte 

participação de grupos de interesse ligados à ampliação e ao fortalecimento da agricultura 

urbana no município do Rio de Janeiro. Um desses grupos é formado pela Rede Carioca de 

Agricultura Urbana (Rede Cau). Passo agora a analisar a atual organização desse conselho e de 

outras instâncias normativo-burocráticas ligadas à política de Segurança Alimentar e 

Nutricional para introduzir a questão da agricultura urbana e seus principais vínculos no 

município do Rio de Janeiro.  

Segundo Silva (2014), a trajetória da Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na agenda 

governamental foi marcada ao longo do século XX por uma série de descontinuidades, baixo 

grau de centralidade na política geral e poucos resultados sociais concretos. A partir de 2003, 

foi possível notar uma ressignificação do tema e seu destaque na agenda do governo. Entretanto, 

sem a mobilização social que existiu na década de 1990, principalmente com a ONG Ação da 

Cidadania, e a vontade política impulsionada pela criação do Programa Fome Zero, os 

resultados não seriam alcançados. Embora a vontade política seja uma variável fundamental, 

também não se pode descartar o aprendizado acumulado anteriormente com políticas sociais. 

A criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea) data de abril de 1993. Teve 

como finalidade assessorar a Presidência da República no problema da fome e da miséria no 
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país. Constituiu uma forma inovadora de parceria entre ministros de Estado e representantes da 

sociedade civil, tendo sido esse modelo espelhado para estados e municípios posteriormente.  

Como apontado por Silva (2014), o Consea foi o resultado de demandas de setores da sociedade 

civil, que ocuparam os espaços de participação abertos no início dos anos 2000 com o intuito 

de pressionar o governo federal a instituir um marco normativo que garantisse um 

comprometimento contínuo do Estado com a temática da SAN. Em relação ao estabelecimento 

de diretrizes legais para atuação do Estado, o Consea pressionou pela criação da Lei Orgânica 

de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) (2006) no âmbito nacional.  

Abaixo, estão duas das definições de SAN contidas nas reivindicações do Consea e na redação 

da LOSAN aprovada em 2006, que instituiu também o Sistema Nacional de Segurança 

alimentar e Nutricional (SISAN): 

“Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é a realização do direito de todos ao acesso 

regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis.” (Consea, 2004, p. 28)  

“A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 

comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas 

alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam 

social, econômica e ambientalmente sustentáveis.” (Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar e Nutricional, art. 3º, 2006). 

Em Arenas de Ação e Debate Públicos (1998), o cientista político Mario Fuks defende que para 

tomarmos o debate público como campo de investigação devemos resgatar a argumentação 

como característica essencial de seu objeto de estudo. Isso, para Fuks, implica conceber a vida 

social e política como arena argumentativa, onde os partidos políticos, os grupos organizados e 

o governo participam de um permanente processo de debate. 

O Consea-Rio é a instância municipal do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do 

Estado do Rio de Janeiro e tem relação com outras instâncias estaduais e a nacional. 

Internamente, o Consea-Rio está dividido em três Câmaras Temáticas Permanentes (CTP) que 
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se subdividem em relação às demandas e à atuação mais focalizadas do conselho. A CTP 1 está 

relacionada à Segurança Alimentar e Nutricional nas Estratégias de Desenvolvimento; CTP 2 

ao Direito Humano à Alimentação Adequada e à Segurança Alimentar e Nutricional para 

Grupos Populacionais Específicos; já a CTP 3 trata especificamente da Política, Sistema e Plano 

Municipal de Segurança Alimentar e dos Mecanismos de Avaliação, Monitoramento e Combate 

a Insegurança Alimentar (Consea-Rio, 2011). 

As eleições para presidente e secretário(a) governamental ou secretário geral são decididas em 

reuniões e são comunicadas em assembleia. As eleições para a composição das CTP possuem 

a “regra da proporcionalidade” que deve ser observada: dois terços da sociedade civil e um 

terço do governo. Os conselheiros são subdivididos em relação à atuação das entidades ou 

secretarias que representam e escolhem compor a CTP em votação em plenária. A Rede Carioca 

de Agricultura Urbana compõe a CTP 1. 

Algumas ações saíram da antiga gestão do Consea-Rio (biênio 2016-2018) e ainda estão em 

continuidade. Esse é o caso, por exemplo, do Fórum Permanente de Agricultura Urbana em 

parceria com a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário 

(SEAD), vinculado ao governo federal. Essa parceria tem como objetivo a reativação do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e teria como resultado a transposição da pauta 

da agricultura urbana para o novo conselho. Isso mostra que está em curso um novo momento 

de discussão da agricultura urbana no município, que aguarda as articulações políticas para dar 

continuidade à transição. 

O Seminário de Agricultura Urbana (2015) construído coletivamente por diversos atores 

levantou alguns “gargalos” para a implementação das ações de SAN. Entendo “gargalos” como 

obstáculos criados através de leis e de normas que fazem com que o processo não ande apesar 

do que foi estabelecido após exaustiva discussão em espaços participativos como o Consea-Rio. 

Um desses “gargalos” é a trajetória da LOSAN no Rio de Janeiro.  

A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) do município do Rio de Janeiro 

estava em fase de votação final na Câmara dos Vereadores no final de 2018.  Ela permitirá a 

adesão do Rio ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O texto da LOSAN 

recomenda que seja criada a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CAISAN), o que depende do Prefeito. É de entendimento de todos os participantes do Consea-
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Rio que é necessário aproveitar essa “janela de oportunidade” (Kingdon, 2003) criada a partir 

da aprovação da LOSAN. 

Verificamos nesta pesquisa que houve um aumento da influência da coalizão de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN) no canal consultivo e de controle social do Consea-Rio e na 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a Frente Parlamentar. Em contraposição a isso, 

identificamos também muita dificuldade de implementação de ações e políticas relacionadas à 

temática.  

Foram levantadas algumas hipóteses para explicar a dificuldade de implementação observada: 

a alteração do Plano Diretor do município do Rio de Janeiro, a falta de orçamento próprio do 

Consea-Rio,  o jogo político como fator decisivo para a implementação de uma política pública 

e a implementação deficitária (a diferença entre o que se prevê e o que realmente existe). O 

fator político contido na aplicação das leis traz à tona a fragilidade das teorias diante da 

necessidade de contextualizarmos o jogo político e a influência dele nos contextos onde as leis 

serão aplicadas.  

Em Dilemas do Plano Diretor (1999), o professor de planejamento urbano da FAU/USP Flávio 

Villaça analisa de forma pessimista o papel do Plano Diretor, e discute alguns de seus dilemas 

para explicar as razões do descrédito desse plano. Para Villaça, não há empenho do poder 

público em aplicar o Plano Diretor que, a partir de um diagnóstico científico da realidade, busca 

apresentar um conjunto de propostas para o desenvolvimento socioeconômico e para a 

organização espacial do solo urbano. Também não existiriam, para ele, grupos sociais 

diretamente envolvidos e interessados no plano. Desta forma o Plano Diretor só existiria em 

forma discursiva, não sendo implementado em nenhuma unidade local.  

Villaça atribuiu às ideias de uma política urbana que favorece os grupos econômicos 

imobiliários as ações políticas que impedem que o Plano Diretor tenha mecanismos auto-

aplicáveis.  Ele afirma que o conceito de Plano Diretor se desenvolveu no país nos anos 1950, 

mas que já aparecia no Plano Agache no Rio de Janeiro nos anos 1930. Além disso, existe, para 

ele, uma dificuldade de conceituação e pouco consenso entre diferentes grupos sociais tanto 

sobre o que seja efetivamente o plano quanto suas atribuições.  
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O Plano Diretor do município do Rio de Janeiro dispõe sobre a dimensão participativa da 

construção das políticas públicas. No entanto, o enfraquecimento de espaços participativos 

mostra que ou o Plano Diretor não está sendo cumprido ou há outras forças agindo em relação 

à atuação autônoma desses espaços. 

CAPÍTULO 3  

PERCURSO DA PESQUISA 

 

3.1 Iniciando a investigação no município de Niterói 

Meu interesse inicial de investigação envolveu analisar as iniciativas públicas sobre agricultura 

urbana no município de Niterói, RJ. Os focos principais eram o Programa de Agricultura 

Urbana em Niterói (Nit-Hortas) divulgado no site da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) no dia 06 de fevereiro de 2017 e o Programa Municipal 

de Horta Comunitária, Agricultura Urbana e Aproveitamento de Terrenos Dominiais e Ociosos 

do Município e de Terrenos Particulares Ociosos, instituído em 28 de junho de 2017 pelo 

Projeto de Lei Nº 00115/2017 de autoria do vereador Renato Cordeiro Júnior (PTB).  

 

Dando início à pesquisa tentei contato por telefone com a Secretaria de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) e, como em nenhuma das minhas tentativas 

consegui falar com alguém que soubesse algo sobre o Nit-Hortas, entrei em contato por e-mail 

com três funcionários da Secretaria, responsáveis pelo programa. Escrevi para a assessora 

técnica, para a arquiteta e para outro funcionário da SMARHS para o qual fui direcionada. Após 

longo período de espera, a resposta foi que outras demandas urgentes entraram e nos 

impediram de avançar nas hortas e que este trabalho no município é bastante recente e ainda 

está sendo estruturado. Fui direcionada, então, para outro funcionário que também não 

respondeu meus e-mails.  

Após oito meses desde a divulgação da criação do Programa Municipal de Horta Comunitária 

e Agricultura Urbana percebi que a Prefeitura de Niterói não havia avançado o suficiente para 

justificar meu envolvimento nessa pesquisa. Recolhi alguns indícios de que o Nit-Hortas 

chegou a ser iniciado no bairro Jurujuba, que não era o local previsto inicialmente. Procurei 
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contatar pessoas que trabalhassem com hortas comunitárias e/ou escolares em Niterói para saber 

o percurso desse tema nas políticas públicas recentes do município. 

Por recomendação, contatei o professor Carlos Eugênio na Secretaria de Educação de Niterói 

no final de setembro de 2017. Ele disse ter sido procurado naquele período por duas professoras 

da UFF e por pessoas ligadas à Prefeitura, com o intuito de assessorar algumas iniciativas, mas 

não soube dizer se o contato da Prefeitura tinha relação especificamente com o Programa Nit-

Hortas. Nesse breve encontro, percebi que o professor não poderia me ajudar, pois ele 

trabalhava com hortas escolares e desconhecia a questão recente dos programas de agricultura 

urbana. O professor recomendou que eu buscasse os projetos de extensão que a UFF estava 

desenvolvendo na área de hortas urbanas. 

No primeiro semestre de 2017, conheci Atila Calvente, então doutorando do Programa de Pós-

graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento (PPED) do Instituto de 

Economia da UFRJ. Através dele cheguei à professora Dr.ª Patrícia Camacho do Instituto de 

Nutrição da UFF, envolvida em um projeto sobre hortas escolares em Niterói. A professora 

Patrícia, à época, presidia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Niterói (COMSEA/NIT) e me convidou para participar das reuniões do conselho como ouvinte.  

Compareci às poucas reuniões do COMSEA/NIT, que se reunia inicialmente no Instituto de 

Nutrição da UFF. Depois o Conselho voltou para a Prefeitura, alegando pouca participação dos 

conselheiros na organização.  

3.2 Mudando o foco da pesquisa para o município do Rio de Janeiro e para o 

Consea-Rio 

 

Por indicação da professora Patricia Camacho da UFF, compareci ao Debate Público “Política 

Municipal de Agricultura Urbana” realizado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro no dia 19 

de outubro de 2017. Pude observar, por meio da fala da Presidente do Consea-Rio, Juliana 

Tângari, que o conselho desempenhava um papel de mediador entre a Frente Parlamentar de 

Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Urbana (município do RJ) e os movimentos 

sociais organizados em torno dessa pauta. 
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Comecei a observar a movimentação que acontecia na área da agricultura urbana no município 

do Rio de Janeiro, e que eu não observava em Niterói. Entrei em contato com o  Consea-Rio e 

com o Consea Estadual pelo e-mail que ambos divulgam em suas páginas oficiais para obter 

mais informações. Fui informada pelo Consea Estadual que meu pleito não poderia ser atendido 

pelo Estado do RJ e sim pelo Consea-Rio, organismo municipal. 

 Com a troca de e-mails com o Consea-Rio, soube pela secretária-executiva Glauce Magalhães 

que esse conselho estava em fase de encerramento do mandato e, após mais e-mails trocados 

também com o secretário administrativo Adriano Rodrigues, tive acesso aos contatos pessoais 

da ex-presidente Juliana Tângari. Abordei-a duas vezes por e-mail e fiquei de entrar em contato 

pelo celular dela.  

Entrevista com Juliana Tângari (por telefone) 

 

Juliana Tângari é advogada e se associou à Rede Ecológica, movimento social de fomento ao 

consumo ético e solidário, suporte à agroecologia e à agricultura familiar em 2014. Nesse ano, 

se tornou membro do Consea-Rio, representando a Rede Ecológica e foi eleita presidente para 

a gestão 2016/2018. 

 

A conversa por telefone com Juliana Tângari durou aproximadamente 30 minutos e foi bastante 

esclarecedora. Juliana Tângari sanou algumas dúvidas em relação à atuação do conselho e em 

relação à agricultura urbana. Ela falou também sobre a criação da Frente Parlamentar e terminou 

por sugerir que eu procurasse o Presidente da Frente, o vereador Renato Cinco, e que visitasse 

a sede do Consea-Rio para levantamento de dados e pesquisa nos documentos e atas. 

Juliana Tângari então apontou algumas diferenças fundamentais entre os municípios de Niterói 

e do Rio, como, por exemplo, a participação contínua da população carioca e das organizações 

sociais no Consea-Rio. No caso da agricultura urbana do Rio de Janeiro mencionou a atuação 

dos coletivos de agricultores urbanos.  

Segundo ela, o “inchaço” de pautas sobre agricultura urbana no Conselho sobre Segurança 

Alimentar e Nutricional se dava não somente pelo fato de a produção de alimentos ser uma fase 

importante a ser discutida no conselho, mas principalmente por esse ser o único espaço de 
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diálogo que sobrou após a mudança na Lei Orgânica e no Plano Diretor da cidade do Rio de 

Janeiro que estabeleceu que o solo é integralmente urbano nessa cidade. 

Como já vimos, uma das consequências da mudança na Lei Orgânica do Município do Rio de 

Janeiro foi a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Rural e consequentemente a extinção 

do conselho que tratava da agricultura urbana, o Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural (CMDR). Por isso, o Consea-Rio tornou-se o “receptáculo” das demandas dos 

agricultores urbanos, enquanto uma arena pública que permitia a “infiltração” dessas questões 

por serem próximas da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em janeiro de 2018, estive no Consea-Rio para buscar documentos para a pesquisa. O secretário 

administrativo Adriano Rodrigues me deu acesso às Atas das Assembleias Gerais Ordinárias 

(AGO) e das eventuais Assembleias Gerais Extraordinárias do Consea-Rio nos últimos anos, 

separadas por biênio e por gestão. Além das atas, também tive acesso às cartas políticas, 

divulgadas pela organização, provenientes de encontros e fórum que tiveram a participação dos 

movimentos sociais e que tiveram como tema a agricultura urbana. Destacavam-se 

principalmente as fontes ligadas à Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede Cau). As cartas 

foram um material bastante interessante por me permitirem uma familiarização com o discurso 

e com as ações dos movimentos sociais ligados à agricultura urbana no município do Rio de 

Janeiro. 

Como recorte temporal, optei pela análise das atas da última gestão (presidente Juliana Tângari, 

biênio 2016-2018) por considerar que foi durante esse período que a pauta da agricultura urbana 

se tornou um dos pontos centrais na atuação do Consea-Rio. É possível assumir que o debate 

realizado nesse conselho se encontra em um estágio bem amadurecido e remonta a conquistas 

anteriores, como a da época da presidência de um agricultor urbano e da defesa, junto ao 

Ministério Público, de que as compras do município fossem feitas junto aos agricultores locais. 

Paralelo a isso, tentei buscar dados oficiais no site da Prefeitura do Rio de Janeiro como, por 

exemplo, a área agricultável do município, a localização das produções agrícolas e os tipos de 

cultivos por região etc, para ter uma dimensão da área urbana agricultável. Contudo, a Prefeitura, 

infelizmente, não possuía esses dados à época e, ainda hoje, não foi feito um monitoramento 

pelo órgão responsável, o Instituto Pereira Passos, mesmo após minha sugestão no sistema 

DATA.RIO. Foi em decorrência disso que eu enviei, então, e-mails contatando a Secretaria 
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Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SECONSERVA) e a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente (SMAC). Para minha surpresa, minha solicitação não se mostrou de todo 

infrutífera: recebi um e-mail da Secretaria de Conservação dizendo que a Secretaria de Meio 

Ambiente possuía um projeto chamado Hortas Cariocas e que eu poderia entrar em contato com 

o Gerente de Produção Orgânica Julio Barros. 

Entrevista com Julio Barros (SECONSERMA) 

 

Julio Cesar Barros é engenheiro agrônomo e produtor rural em Viçosa (MG), onde morou para 

estudar, até voltar para o Rio de Janeiro e assumir um cargo na Secretaria de Meio Ambiente. 

Na época da entrevista, Julio Barros exercia o cargo de Gerente de Agroecologia e Produção 

Orgânica da Coordenadoria Geral de Áreas Verdes. Foi um interlocutor muito indicado por ser 

o idealizador do projeto Hortas Cariocas. 

 

Tentei marcar uma reunião com Julio Barros, que também fora secretário geral do Consea-Rio 

por cerca de 10 anos. Julio Barros constituía uma fonte importante para minha pesquisa. Apesar 

dos desencontros causados por sua agenda ocupada, Julio Barros se mostrou muito solícito em 

me ajudar desde o primeiro encontro e reservou um dia para visitarmos algumas hortas do 

projeto Hortas Cariocas, o que ocorreu no dia 04 de maio de 2018.  

Visitamos a horta do Complexo de Favelas de Manguinhos – Zona Norte do Rio de Janeiro – 

onde pude acompanhar uma venda institucional no Ceasa, e a horta do Jardim Batan – favela-

bairro localizada em Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ficou evidente, pela localização 

das hortas, que o trabalho desse projeto se insere em comunidades e favelas, locais com maior 

vulnerabilidade social e menos promoção de políticas de Segurança Alimentar e Nutricional.  

Segundo Julio Barros e sua equipe, o objetivo inicial do projeto não era a capacitação técnica 

dos moradores, e sim a utilização de técnicas orgânicas e o aproveitamento da mão-de-obra 

local em sistema [de] mutirão remunerado. É por esse motivo que eles geralmente selecionam 

pessoas que já tenham alguma experiência anterior com produção agrícola e manejo da terra. A 

estrutura do projeto também foi pensada com a finalidade de emancipação da unidade produtiva. 

A Prefeitura fornece todo o material necessário ao funcionamento da horta, como sementes, 

equipamentos de proteção e de cultivo, fertilizantes orgânicos e reservatórios de água para a 
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irrigação, exigindo apenas que a metade da produção seja destinada para instituições públicas 

municipais como escolas, creches, hospitais e eventuais famílias carentes. A outra metade do 

que produzem é comercializada pelos produtores para fins de geração de renda adicional. 

Na entrevista com Julio Barros, uma semana após a visita às hortas, discutimos alguns pontos 

mais voltados à sua atuação junto ao Consea-Rio. Pedi que ele se apresentasse e contasse como 

chegou até a Secretaria de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro. Julio Barros 

discorreu sobre sua vida pessoal, sua relação anterior e familiar com a agricultura e os projetos 

com os quais esteve envolvido já na Secretaria. Ficou claro para mim que ele é um dos poucos 

interlocutores com quem tive contato que tem pleno conhecimento prático de construção e 

desenvolvimento de hortas e que também possui conhecimento institucional de um programa, 

de incentivo ao cultivo em meios urbanos. 

O entrevistado contou que a Gerência de Programa de Agricultura da cidade do Rio de Janeiro, 

vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, mudou seu nome para Gerência de Agroecologia e 

Produção Orgânica há aproximadamente quatro anos, com o intuito de acompanhar o Plano 

Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) que foi criado em 2012. Ele 

analisou a lógica organizacional e hierárquica que também rege os “conseas”: quando há uma 

nova denominação ou a instauração de uma nova política no nível nacional, todos os outros 

níveis seguem a alteração. A cada novo mandato do prefeito, grande parte das Secretarias é 

reorganizada.  

Assim, no governo do atual Prefeito Marcelo Crivella, eleito em 2016, a Secretaria Municipal 

de Conservação e Serviços Públicos (SECONSERVA) e a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SMAC) foram unificadas e seus efeitos ainda estão sendo sentidos neste ano de 2018. 

A burocracia de cada uma das secretarias que atualmente compõem a atual Secretaria Municipal 

de Conservação e Meio Ambiente (SECONSERMA) precisa se “ajustar” quando muda o 

mandato do prefeito. Um funcionário desabafou que a situação lhe parecia ser a mesma de 

quando dois grupos não falam a mesma língua. Acredito que um dos motivos que explica o fato 

de as necessidades de cada área ficarem, muitas vezes, relegadas se deve aos constantes ajustes 

administrativos que ocorrem a cada novo governo. 

Referindo-se  à sua participação no Consea-Rio, Julio Barros relembrou  a separação  que havia 

no início de sua gestão no  Conselho,  entre os representantes da bancada governamental 
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(conselheiros eleitos que representam as Secretarias relacionadas  à SAN) e os representantes  

da sociedade civil (conselheiros eleitos que representam movimentos sociais, entidades e 

organizações que ingressam no conselho por meio de um edital específico). Ele afirmou que 

sempre se dispôs a fazer com que o município atuasse nas politicas de Segurança Alimentar e 

Nutricional. Enquanto ocupou a Secretaria Geral do Consea-Rio, Julio Barros foi o coautor do 

projeto da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) que ainda tramita na 

Câmara dos Vereadores, nove anos depois. 

Julio Barros entende que os conseas são instrumentos que “dão voz” à sociedade civil. No caso 

do Consea-Rio, a sociedade possui maior número de representantes, (dois terços dos 

conselheiros). Para ele, esse instrumento de participação deveria ser mais explorado pela 

população, pois isso faria com que os assuntos fossem mais debatidos e se criassem condições 

para melhorias reais, nas quais a população participaria mais ativamente. 

Ele acredita que o Consea-Rio é o lugar de formular e propor políticas de SAN. Contudo, como 

o espaço vem se tornando um refúgio dos conselheiros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural (CMDR), segundo ele, algumas pautas como a Declaração de Aptidão 

ao Pronaf (DAP) do agricultor familiar e do urbano, seriam discutidas de maneira mais eficaz 

naquele conselho, o que permitiria que se discutissem outras questões no Consea-Rio. O acesso 

à DAP – documento que certifica agricultores familiares devidamente organizados e serve como 

um dos critérios para obtenção de crédito rural no Banco Central do Brasil – é visto como uma 

conquista pelos agricultores urbanos. Esse tema foi amplamente discutido nas assembleias do 

Consea-Rio nos últimos anos. 

A gestão da ex-presidente do Consea-Rio, Juliana Tângari (2016 a 2018) foi reconhecida por 

Julio Barros, que elogiou a capacidade de Tângari de dialogar e aproveitar algumas 

oportunidades, como a criação da Frente. Apesar disso, ele apontou grandes diferenças entre o 

período em que foi conselheiro da entidade, em 2009, e a atuação desse conselho nos últimos 

anos. Essas mudanças levaram-no a se afastar da entidade. Ele vê a postura atual do Consea-

Rio como mais “ativista”, resultado da presença dos movimentos sociais de agricultura urbana.  

Em relação à criação da Frente Parlamentar e sua atuação, ele reconhece a dificuldade de se 

criar a Lei Orgânica (LOSAN), até o momento sem aprovação devido à falta de vontade do 

Prefeito, porém se mantém cético sobre o quanto a discussão na Câmara atende ao que o 
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Consea-Rio havia preparado. Ele pontuou como expectativas futuras que o conselho trabalhe 

para permitir ao município aderir ao sistema nacional de SAN e fortalecer a agricultura familiar.  

Entrevista com Marcio Mattos (AS-PTA) 

 

O segundo interlocutor que ouvi foi o engenheiro agrônomo Marcio Mattos, que atua na ONG 

Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA) como coordenador do 

Programa de Agricultura Urbana e também é representante do Coletivo Nacional de Agricultura 

Urbana. Nosso contato se deu devido a sua participação mais ativa nos debates públicos que 

ocorreram na Câmara, bem como à sua atuação no lançamento da Frente Parlamentar e nas suas 

reuniões.  

A entrevista foi marcada pelo e-mail divulgado na página da AS-PTA. Quando cheguei ao 

escritório da ONG, no dia da entrevista, Marcio Mattos estava concedendo entrevista às alunas 

do curso de Nutrição da UERJ sobre feiras agroecológicas. Na entrevista que me concedeu, 

Marcio Mattos foi eloquente na sua exposição e mostrou domínio do tema, deixando claro que 

não estava atuando no Consea-Rio, apesar de já ter sido conselheiro anos atrás. Ele contou que 

a ONG que representa participa do Consea-Rio indiretamente, pois ela “empresta” o CNPJ para 

a Rede Carioca de Agricultura Urbana participar como movimento social, visto que a Rede Cau 

não possui CNPJ e isso é um requisito para a participação nos conselhos, podendo ser 

“emprestado” de outra entidade se respeitados os requisitos. 

O entrevistado falou no papel de acadêmicos da UFF e da UERJ que participam atualmente ou 

já participaram dos “conseas”, como a professora Patricia Camacho.  Outro exemplo foi o da 

professora Drª Luciene Burlandy do Departamento de Nutrição da UFF, que já foi do Consea 

Nacional e do Consea-Rio. Ele comentou que seria interessante levantar a expertise acumulada 

em anos de participação dentro desses espaços. Marcio Mattos falou sobre o período da última 

gestão do Consea-Rio, que contou com o apoio das organizações Rede Ecológica e Rede Cau. 

Com isso, ele revelou um aspecto que não parecia tão evidente anteriormente para mim: o apoio 

à candidatura de Juliana Tângari pelos agricultores da Rede Cau mostra que o “inchaço” da 

pauta de agricultura urbana não foi ao acaso. 

Comentando sobre a trajetória da questão rural até chegar ao tema da agricultura urbana, e sobre 

a incorporação da questão da agricultura urbana no Consea-Rio, Marcio Mattos disse que a 
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entrada da Rede Cau no conselho se deu há aproximadamente seis anos e que o “ponto alto” da 

pauta foi quando o conselho foi presidido pelo agricultor Francisco Menezes. Como consultor 

da ONG AS-PTA, Marcio Mattos já contabilizou mais de mil agricultores urbanos no município 

do Rio de Janeiro, mas reconhece que a falta de dados sobre a agricultura urbana contribui para 

a “invisibilização” da prática e do praticante. O Consea-Rio seria, então, um espaço de 

vanguarda das discussões sobre o tema. 

Falamos também sobre a mudança que o Plano Diretor representou na questão rural do Rio de 

Janeiro. Para o entrevistado, foi a alteração da questão rural para a questão da agricultura urbana 

e segurança alimentar que causou a supressão de outros espaços de discussão da produção 

agroalimentar no município. Essa mudança veio dos círculos políticos e burocráticos e não foi 

discutida com a população, o que explica a oposição que existe em regiões do município cuja 

economia é baseada no cultivo agrícola e na criação de animais, como a Zona Oeste do Rio de 

Janeiro.  Existem grupos que defendem o retorno do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Rural. O antigo Secretário de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI) da prefeitura 

do Rio de Janeiro Epitácio Brunet mencionou a possibilidade de reativar o antigo Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural no Debate Público sobre a Política Municipal de 

Agricultura Urbana realizado em outubro de 2017 na Câmara.  

Segundo Marcio Mattos, a criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional 

e Agricultura Urbana surgiu a partir da Semana de Alimentação Carioca (SAC), evento anual 

organizado pelo Consea-Rio, que, no ano de 2017, conseguiu atrair um assessor do vereador 

Renato Cinco (PSOL). Juntamente com Marcio Mattos, o vereador Cinco e representantes do 

Consea-Rio deram início às discussões que levaram à criação da Frente Parlamentar de 

Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Urbana.  

Após esse retrospecto, Marcio Mattos apontou como expectativas futuras que a atuação da 

Frente Parlamentar seja mais efetiva. Ele mencionou o fato de o projeto de lei sobre agricultura 

urbana que tramita na Câmara não ter saído da Frente, o que denota um descompasso entre as 

discussões do tema e a ação efetiva desse mecanismo de representação legislativa que é a Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Urbana. 

Entrevista com Bernadete Montesano (Rede Cau) 
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A mineira Bernadete Montesano é jornalista, agricultora urbana e residente da Zona Oeste do 

Rio de Janeiro. Ela conta que sua identificação com a agricultura é uma influência familiar e 

sua relação com o cultivo é intrinsecamente ligada ao local de onde mora por ser uma região 

ricamente produtiva. Ela atua na Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede Cau) há mais de 

dez anos, antes mesmo de sua formação atual como coletivo.  

 

A representante da Rede Cau, Bernadete Montesano é, atualmente, conselheira titular do 

Consea-Rio e esteve na mesa do Debate Público sobre Segurança Alimentar e Nutricional e 

Agricultura Urbana em 2017. Quando da votação da Lei Orgânica da Segurança Alimentar e 

Nutricional na Câmara Municipal no dia 05 de junho de 2018, realizei entrevista com Bernadete 

Montesano que me cedeu material de ações e de campanhas realizadas pela Rede Cau. Ela 

contou que os agricultores da região já discutiam e realizavam atividades em rede, estando 

habituados a esse formato de organização. O marco para a criação da Rede foi o 2º Encontro de 

Agricultura e Saúde na cidade, em 2009, onde foi aprovada a proposta de formalização. Após 

a criação da Rede, os participantes se reuniram para pensar em modelos de organização que não 

contassem com o que ela chamou de “institucionalidade rígida”.  

 

A Rede Cau é um agrupamento de aproximadamente 30 organizações em defesa da 

Agroecologia que teve início a partir de um grupo de trabalho do projeto “Quintais Produtivos” 

da ONG AS-PTA voltado para a Zona Oeste. São diversos os perfis dos grupos que a compõem, 

tendo, inclusive, a participação de instituições públicas. A entrevistada vê a atuação da Rede 

Cau como bem afastada das pautas do MST. Suas propostas se aproximam das pautas de grupos 

como o Movimento dos Pequenos Agricultores. Os agricultores que compõem a Rede Cau 

querem uma organização diferente dos movimentos sociais tradicionais. A escolha pelo formato 

de “coletivo” e “rede” foi feita com base no contato com a Rede Minas, organização que existe 

há 26 anos na região metropolitana de Belo Horizonte e que incentivou os agricultores da Zona 

Oeste do Rio a se organizarem nesse formato, se tornando “padrinhos” da Rede Cau.  

 

Contudo, eles se reconheceram como movimento social durante a realização do Encontro 

Nacional de Agricultura Urbana realizado na UERJ em 2015, onde se posicionaram na 

discussão do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO) com 

colocações incisivas e tiraram sua carta de princípios. 
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Bernadete Montesano informou que as compras institucionais do por extenso PNAE e do PAA 

foram uma conquista para a Rede Cau, após demandas feitas por meio de audiências com o 

Ministério Público, para que o governo do município do Rio realizasse compras do agricultor 

familiar, conforme determinação dos programas acima. 

“A gente entende que se a gente vender para o PNAE, a gente consegue vencer com 

isso de que não tem agricultura na cidade, porque é muito público isso, muito 

demarcado. Muito da nossa fragilidade veio dessa negação. A gente não podia falar 

de agricultura na cidade. Há 10 anos [a Rede Cau fará 10 anos no ano que vem], a 

gente não podia falar de agricultura. A gente precisou falar de SAN e fomos comendo 

pelas beiradas. Nessa discussão de SAN, o Consea-Rio foi nosso lugar de acolhida e 

o lugar que a gente podia falar de agricultura” (transcrição do áudio da entrevista com 

Bernadete Montesano). 

O “núcleo duro” da Rede Cau é a comercialização. As feiras são mais valorizadas porque os 

agricultores preferem o contato com o consumidor. Eles também comercializam alimentos 

orgânicos, mas é “outra questão”, pois a maior parte dos agricultores não consegue arcar com 

os custos da associação que certifica, a ABIO. Atualmente, há uma forte discussão sobre o 

acesso aos orgânicos na Rede e na sociedade como um todo.  

Bernadete Montesano conta que faz aproximadamente seis anos que a Rede Cau participa do 

Consea-Rio e que o ingresso deles se deu através de outro movimento social, a Rede Ecológica. 

Segundo ela, seu movimento é composto de pessoas com mais de 50 anos, que cuidam da 

plantação, têm outras profissões ou “bicos” e ainda se revezam no ativismo. Por isso, ela coloca 

como dificuldade uma maior participação política institucionalizada. Além disso, ela acredita 

que os encontros e as conferências de SAN tiveram papel fundamental na participação da Rede 

Cau dentro do Consea-Rio. Foi também no espaço do Consea-Rio que se abriram as discussões 

sobre a reativação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR). 

Para a entrevistada, exercer o controle social sobre a ação do poder público é uma brecha 

importante e um caminho para a legitimidade do movimento. Se a Rede Cau encontrou lugar 

dentro do Consea-Rio, houve outros espaços onde sua voz foi silenciada por ambientalistas, 

conservacionistas, representantes da especulação imobiliária e gestores de grandes parques 

ambientais. Depreende-se dessa entrevista que existe um movimento da sociedade civil 

organizado em torno da prática de agricultura urbana no município do Rio de Janeiro. Essa 
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mobilização não institucionalizada, em um primeiro olhar, é importante porque dialoga com 

novas iniciativas e modelos de associativismo, observados empiricamente através de 

organizações conhecidas como coletivos, que se estendem pelo município do Rio e constituem 

um fenômeno global. 

Entrevista com o vereador Renato Cinco (PSOL) 

 

O vereador Renato Cinco compõe o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), que é uma 

dissidência do Partido dos Trabalhadores (PT), desde sua fundação e concorre a cargos 

legislativos por esse partido desde 2004. Foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL em 

2012 e candidato a Deputado Federal, ficando com a primeira suplência do PSOL para a Câmara 

dos Deputados, em 2014. Em 2016, Renato Cinco foi reeleito para a Câmara de Vereadores com 

17.162 votos. 

No mesmo dia em que entrevistei Bernadete Montesano, fiz contato com o assessor do vereador 

Renato Cinco (PSOL), que havia encontrado quando da votação da LOSAN que aconteceu na 

Câmara dos Vereadores em junho de 2018. O assessor Pedro Eduardo Graça Aranha tem 30 

anos de ativismo e participação em movimentos sociais ligados à agricultura sustentável e ao 

meio ambiente e já tinha sido mencionado por diversos interlocutores quando os questionava 

sobre a criação da Frente Parlamentar. Pedro Eduardo agendou uma entrevista com o vereador 

para o dia 04 de julho de 2018. 

No dia da entrevista, fui recebida por Renato Cinco e sua equipe em seu gabinete na Câmara. 

Cinco, como é conhecido, foi muito simpático e me concedeu a entrevista quase sem voz. Ele 

me apresentou seu currículo cheio de ações de ativismo político. Ele afirmou ter sofrido 

influência de seus pais, que foram militantes de esquerda. Cinco está no PSOL desde a formação 

do partido, e se define como ecossocialista libertário. Segundo ele, foi através da autocrítica aos 

socialistas e ambientalistas que chegou até a temática da agricultura urbana. 

Ele relatou sobre a formação da sua equipe na Câmara de Vereadores, constituída de pessoas 

que compartilham da ideia ecossocialista. Cinco não teve uma trajetória no movimento 

ambientalista, e sim no movimento estudantil e antiproibicionista. Atuou na criação de uma 

Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico e o Direito à Água, quando da crise hídrica que 

acometeu os estados do Rio de Janeiro e São Paulo alguns anos atrás e se aprofundou no debate 
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ambiental. Atuou também na luta pelo “Parque de Realengo 100% verde” até chegar à pauta da 

LOSAN e da SAN, o que para ele é uma “demanda reprimida”.  

Foi através de seu assessor Pedro Eduardo que se ligou ao Consea-Rio. Sua ação em favor do 

Consea-Rio é de mediador entre o Consea-Rio e o governo carioca. Ele apresentou um projeto 

na Câmara para “furar o bloqueio” do Executivo que existe desde 2003, quando a proposta de 

criação da LOSAN foi apresentada pela primeira vez. O seu objetivo ao criar a Frente 

Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional era dar visibilidade a essa demanda. 

Para o vereador, as Frentes Parlamentares funcionam muito pouco. Ele observa que, em geral, 

o proponente da Frente – que é naturalmente quem a preside – é o único que participa 

efetivamente e os outros componentes não se envolvem muito. As Frentes são compostas por 

todos os vereadores que quiserem e para serem criadas precisam ser aprovadas pela maioria dos 

vereadores da Câmara no esquema “50% mais um”, no caso do município do Rio de Janeiro 

que tem 51 vereadores, são necessárias 26 assinaturas.  

Ele acredita que as Comissões Permanentes possuem mais “poder” do que as Frentes 

Parlamentares, pois por meio das comissões eles podem fazer Audiências Públicas e convidar 

secretários. Com as Frentes, é possível fazer Debates Públicos e convidar pessoas, mas isso não 

garante a sua participação, diferente do convite formal das comissões. No entanto, ele vê como 

positivo o saldo da Frente que preside exatamente por ter permitido realizar debates e entrado 

em contato com essa temática que não dominava.  

Ele acredita que sua Frente cumpre o papel de dar visibilidade à agricultura urbana e às feiras 

locais e fazer pressão sobre essa pauta no Legislativo. Segundo ele, a relação entre o 

Parlamento e a sociedade é muito ruim e pouco republicana.  Ele constata que levar 15 anos 

para aprovar uma lei da importância da LOSAN exemplifica a distância entre o Parlamento e 

as reais necessidades da população. Em sua opinião, só as lutas e as mobilizações sociais 

permitem transformações sociais reais e a melhor utilização desse instrumento legal vai 

depender da sociedade se empenhar para não fazer da LOSAN uma “letra morta”.  

Para ele, o interesse do capital pela cidade é muito pautado pela especulação imobiliária e por 

isso não há interesse em reconhecer a agricultura urbana. “Existem planos da especulação 

imobiliária para a Zona Oeste e para as Vargens [regiões em que se concentra a produção 
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agrícola]. O poder público não tem interesse em agricultura urbana porque ele está muito 

comprometido com a especulação imobiliária. Não é só uma falta de interesse e sim de não 

contrariar certos interesses” (transcrição do áudio da entrevista).   

Como consequência direta da aprovação da LOSAN, o município receberia verbas federais e 

passaria a incorporar o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). 

Indiretamente, isso contribuirá para o empoderamento do Consea-Rio e de suas proposições. 

No entanto, poucos dias após a votação, o atual Prefeito Marcelo Crivella vetou a LOSAN sob 

a prerrogativa de que essa proposição não deveria vir do Legislativo e que sua competência é 

executiva. Ao vetar, a LOSAN o projeto voltou novamente para a Câmara.  

Ao final, a LOSAN foi aprovada em setembro de 2018 pelos parlamentares, que derrubaram o 

veto do Prefeito Marcelo Crivella depois de mais duas votações plenárias em que esteve na 

pauta e não tinha quórum. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do Município 

do Rio de Janeiro (que passou a ser LOSAN-RIO), de autoria do vereador Renato Cinco (PSOL), 

foi promulgada sob a Lei nº 6.412, de 17 de setembro de 2018. 

Entrevista com Glauce Magalhães (Consea-Rio) 

 

Glauce Magalhães é assistente social concursada da Prefeitura e foi direcionada para o Consea-

Rio em 2012 após sua readaptação por conta de uma cirurgia no joelho que a impediu de realizar 

trabalhos externos. Ela contou que passou à função de secretária-executiva do conselho em 

2014 após a secretária anterior se licenciar. Ela possui um conhecimento acadêmico sobre 

políticas públicas adquirido com o mestrado que realizou na UERJ. 

 

Para melhor entender o funcionamento do Consea-Rio, acompanhei sua rotina ao longo do ano 

de 2018 e entrevistei a secretária-executiva Glauce Magalhães e a atual presidente Susana 

Padrão. A entrevista com Glauce Magalhães foi marcada num dia de Assembleia Geral, no 

prédio da Prefeitura do Rio. 

Segundo ela, sua atribuição é dar assessoria técnica aos conselheiros, principalmente os 

conselheiros da sociedade civil que compreendem os representantes de movimentos sociais, 

passando pela mobilização política. Mesmo sem ter articulação ou participação anterior em 
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movimentos sociais sobre a temática, Glauce se envolveu com o tema da Segurança Alimentar 

e Nutricional (SAN) em decorrência do trabalho que realiza no Consea-Rio. 

A entrevistada acredita que o Consea-Rio cumpre bem a sua função que é dar voz. “Os 

conselhos foram criados para que a sociedade civil tivesse espaço de diálogo nas políticas 

públicas implementadas pelos governos. A democracia no Brasil é toda pensada em ter 

pequenos espaços para participação de sociedade civil, um deles é dentro dos conselhos de 

direito.” (Transcrição do áudio da entrevista) 

No Consea-Rio, os conselheiros são divididos a partir de sua origem. Os conselheiros 

representantes de movimentos sociais, étnicos ou religiosos compõem a bancada da sociedade 

civil ou societal. Os conselheiros vindos de secretarias, órgãos ou instituições públicas 

compõem a bancada governamental. Nesse trabalho, localizo as figuras de Glauce Magalhães, 

Adriano Rodrigues e Susana Padrão como constituintes da bancada do Consea-Rio. 

Glauce Magalhães vê a bancada governamental do conselho muito envolvida na manutenção 

da governabilidade, por mais que a maioria esteja disposta a ouvir a sociedade. Ela aproveita 

para engajar mais a sociedade civil e fortalecê-la tentando entender as lógicas de atuação dos 

movimentos sociais e contornando as relações, eventualmente, “doloridas” com o Estado. 

Assim, ela tenta fazer com o que o governo “escute” a vontade da sociedade civil dentro do 

Consea-Rio.  

Na visão da entrevistada, falta à Rede Cau (e isso se estende aos outros movimentos sociais de 

agricultura urbana que participam do Consea-Rio
4
) visão estratégica e perspectiva histórica do 

que eles já conseguiram. Esse conhecimento ajudaria a pautar a atuação dos movimentos sociais 

no Conselho com vistas aos objetivos futuros. A entrevistada tenta superar a “raiva” que muitos 

movimentos têm do governo e os ajuda a formular melhor suas demandas, sem podá-los, mas 

tentando fazer com que seu trabalho não seja somente de mediar as discussões entre polos 

opostos. “A verdade é que as pessoas não sabem separar o político do pessoal [...] e, ao trazer 

                                            
4

“A Rede Cau é uma grande rede que tem vários conselheiros dentro do Consea-Rio, como a Rede Ecológica e o 

Centro Multicultural, e temos que analisá-los individualmente porque são diferentes realidades” (transcrição do 

áudio da entrevista realizada com Glauce Magalhaes). 
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todos os problemas do mundo para as assembleias, acabam afastando uma maior participação 

de outros conselheiros” (transcrição do áudio da entrevista).  

Essa tensão leva os representantes do governo municipal no Consea-Rio a não apoiarem as 

políticas de SAN por se enxergarem muito “criticados” pelos representantes dos movimentos 

sociais. Fazendo um balanço de seus anos de Consea-Rio e de todos os que passaram por lá, 

Glauce Magalhães acredita que são poucos os que realmente sabem o que estão fazendo dentro 

do conselho e como ele funciona. 

Desde que passou a participar do Consea-Rio, Glauce Magalhães notou a centralidade das 

discussões sobre agricultura urbana. Dentro do conselho, a agricultura urbana foi muito 

fortalecida pela alteração do Plano Diretor, pela decorrente desativação do CMDR e pela 

presidência do agricultor Francisco de Souza. Nesse período, foram realizados muitos 

seminários e eventos como o “Café na Roça” (evento realizado na Zona Oeste com grande 

presença de agricultores) na Semana de Alimentação Carioca.  

Ela lembrou que as primeiras discussões que acompanhou como membro do Consea-Rio sobre 

agricultura urbana foram pautadas pela Câmara Temática Permanente 1 (CTP1) e pela figura 

de Mônica Chiffoleau (Rede Ecológica), na gestão anterior à da presidente Juliana Tângari. Foi 

a indicação de Mônica Chiffoleau e da Rede Ecológica que pesou para Juliana Tângari, então 

sua suplente, ascender à presidência. Falando sobre a última gestão, Glauce Magalhães elogiou 

a capacidade de Juliana Tângari de realizar articulações com ministérios e com o governo 

federal em Brasília. Sua capacidade de dialogar com todas as pessoas e de ouvir as demandas 

levantadas no Consea-Rio foram também destacadas por ela. 

Para Glauce Magalhães, a gestão de Juliana Tângari foi uma síntese das gestões anteriores que 

tinham foco na visibilidade do conselho e da agricultura. Ela soube dar consequência prática 

para os pleitos dessas gestões e focou em ação mais do que em discussão com o objetivo de 

fechar os ciclos. A entrevistada atribuiu essas conquistas à personalidade resiliente da ex-

presidente que era persistente, articuladora e dialogava com todos, sem exceção. Antes de 

terminar a entrevista, Glauce Magalhães mostrou o banco de dados sobre hortas e outras 

iniciativas de Juliana Tângari para orientar um futuro Plano Municipal de SAN, que não foi 

levado adiante pelas secretarias municipais por falta de apoio do Prefeito. 
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Entrevista com Susana Padrão (UERJ) 

 

A atual presidente do Consea-Rio é professora do Instituto de Nutrição da UERJ. Nossa 

entrevista ocorreu no Campus Maracanã da UERJ, durante um evento do Consea-Rio, na 

Semana de Alimentação Carioca de 2018. Susana Padrão atua na área de gestão de restaurantes 

universitários e se aproximou das pautas de SAN para a realização de seu doutorado em 2010. 

Ela contou que, antes desse contato com a SAN, ainda não havia encontrado um espaço de 

militância dentro de sua área (Nutrição), mas que sempre fez parte de sindicatos de professores.  

O processo de sua candidatura foi bem parecido com o de Juliana Tângari, pois ambas eram 

suplentes de conselheiros e, em determinado momento, se envolveram mais com as ações do 

conselho e foram apoiadas – tanto por suas entidades como pelos movimentos sociais de 

agricultura urbana – para se lançarem à presidência. Ela disse que acredita em candidaturas que 

representam algum grupo ou demanda. 

Na avaliação que Susana Padrão faz da atuação do Consea-Rio, ela vê que houve avanço no 

nível da participação da sociedade a partir das três últimas gestões. Esse avanço decorre do 

movimento organizado dos agricultores, o que facilita o direcionamento das demandas. Por 

outro lado, ela coloca que por esse mesmo motivo o conselho não avança muito em questões 

como a insegurança alimentar, alimentação escolar e políticas sociais e acha que está na hora 

de avançar no debate dessas questões. 

Susana Padrão entende que o Consea Rio cumpre um papel de intermediação entre o Poder 

Executivo (Prefeitura e Secretarias) e sociedade civil. Na prática, para haver mediação, os dois 

lados têm de estar interessados e ela não acredita que nem os movimentos sociais nem a atual 

gestão municipal tenham sido participativas em relação à questão da SAN. Aparentemente, esse 

não é um tema que gera mobilização. Essa situação poderia ser revertida, para a entrevistada, 

se a bancada governamental no conselho pressionasse mais suas secretarias, aumentando o 

diálogo institucional com o Consea-Rio. Na realidade, os representantes governamentais no 

Consea-Rio ficam “neutros” em todas as situações.  

Sobre as estratégias de mobilização do conselho, ela diz que é importante ter estratégia de 

mobilização, mas somos tão poucos que temos que nos dividir em diversas frentes e acabamos 

com pouco fôlego pro Consea-Rio. Acho que isso é a realidade de todos os conselhos, conciliar 
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militância e trabalho. Ela ressaltou que o formato do Consea-Rio, alocando dois terços da 

representação para lideranças da sociedade e um terço para o governo favorece o avanço das 

pautas que a sociedade civil considera importantes. Porém, por essa característica não é 

compartilhada por outros conselhos, o diálogo entre eles é difícil.  

Sobre a relação com a Prefeitura, Susana Padrão acredita que o Poder Executivo não se 

preocupa tanto com a gente porque temos pouco impacto e em outros conselhos ele tenta 

neutralizar e até cooptar, principalmente quando (o conselho) tem mais visibilidade. Outra 

possível razão para a falta de interesse do poder executivo no conselho é que o município não 

reconhece a agricultura urbana (consequência do Plano Diretor). Então, muitos movimentos 

sociais se aproximaram do Legislativo, porque, independente do partido, dificilmente teriam 

“ganhos” com o Executivo.  

A construção da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional e Agricultura Urbana 

é fruto da mobilização conjunta entre Susana Padrão e outros conselheiros na gestão anterior 

do Consea-Rio. Ela visitou os gabinetes dos vereadores cariocas e apenas dois se mostraram 

abertos à pauta: o vereador Reimont (PT) e Renato Cinco (PSOL). Decidiram ficar com o Cinco 

por ele já ter uma atuação relacionada à pauta no atual mandato e contar com assessores com 

grande trajetória em movimentos sustentáveis. Com relação ao veto do Prefeito Crivella à Lei 

Orgânica de Segurança Alimentar aprovada na Câmara dos Vereadores, usando a justificativa 

de que essa pauta não poderia ter origem no Legislativo, Susana Padrão argumentou que o 

Prefeito não tem essa prerrogativa, pois quem tem que dar a pauta, somos nós.  

Por fim, falamos sobre a LOSAN. Susana conta que ter a LOSAN não era um critério para fazer 

parte do SISAN. Isso foi uma criação recente do Consea Nacional, que é a instância que institui 

os mecanismos de exigibilidade. Para Susana, essa medida acabou por atrapalhar os municípios 

que ainda não possuem a lei nem o plano de SAN como é o caso do Rio de Janeiro. Questionei, 

então, como se dá, na prática, o funcionamento do Consea-Rio por ele não estar amparado 

burocraticamente em uma lei ou um plano de SAN. Susana conta que com o surgimento do 

Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a pauta da SAN passou a fazer parte da 

pasta dos Direitos Humanos e surgiram também os instrumentos para exigir que esse direito 

seja cumprido. 

CAPÍTULO 4  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A meu ver, a agricultura urbana se insere no atual momento em que diversos setores da 

sociedade repensam e ressignificam seus papeis: a agricultura vista como produtora primária 

de bens alimentícios dá lugar à interação entre a população que possui tradicionalidade no 

cultivo, a que compartilha dessa identidade e outros grupos e movimentos sociais propriamente 

urbanos. Penso que essa é uma nova forma de encarar a agricultura, agora, ambiental e 

socialmente sustentáveis e cidadã. As entrevistas semiestruturadas acabaram por fomentar uma 

contextualização do histórico da temática de agricultura urbana e de SAN no município, pois a 

maior parte dos entrevistados possui uma vivência anterior com a temática. 

 

Retomando John Kingdon (2003), noto que o politic stream (fluxo político) tem soberania no 

caso analisado, em detrimento do qual eu considerava mais relevante no início desta pesquisa, 

o problem stream (fluxo dos problemas), e o momento de agenda-setting. O politic stream 

parece ter mais influência na falta de continuidade nas políticas de agricultura urbana e de SAN 

no Rio de Janeiro, pois, durante a realização da pesquisa, a situação política do município foi 

apontada como a responsável pela pulverização e fragmentação dessas políticas. Além disso, a 

morosidade da Prefeitura do Rio de Janeiro em implementar a LOSAN e a CAISAN, demandas 

do Consea-Rio há mais de uma década, constitui um obstáculo para a efetiva implementação 

das políticas existentes e o avanço da formulação de novas.  

 

Apesar do aparente “descolamento” de outras instâncias e espaços de discussão de SAN, como 

o Consea Estadual e o Consea Nacional, o Consea-Rio mantém uma agenda movimentada de 

realização e participação em eventos da área. A relação com os poderes Legislativo (na 

articulação responsável pela criação da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e 

Nutricional e Agricultura Urbana) e Judiciário (articulação com o Ministério Público Estadual 

em relação ao cumprimento das diretrizes do PNAE no município) é outro indício de que 

demandas da sociedade civil em relação à agricultura urbana e às políticas de SAN são 

mediadas pelo Consea-Rio que age conjuntamente a outros importantes atores do processo 

decisório do município do Rio de Janeiro. 

 

A invisibilidade da agricultura urbana do Rio de Janeiro é refletida na falta de sistematização 

de dados que quantifiquem a prática, o número de praticantes e a importância desse setor para 
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a economia do município. A insuficiente atuação do poder público, especificamente da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, sugere desinteresse político e pouca articulação e mobilização 

interna entre secretarias. É apontado por movimentos sociais ligados à temática que, à medida 

que o espaço ocupado pela agricultura deixou de ser reconhecido, o papel do Estado neste setor 

diminuiu. Um indicador importante dos limites desta atuação é a inexistência de uma Secretaria 

de Agricultura na Prefeitura, embora existam diferentes ações relacionadas à reativação do 

Conselho e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural que possui um histórico de 

discussões sobre agricultura. 

 

Compreendo que a incorporação da agricultura urbana nos debates sobre a gestão das cidades 

brasileiras é inovadora e que iniciativas nesse campo são extremamente importantes pra refletir, 

criticamente, sobre os instrumentos de gestão urbana. Enxergo o atual debate sobre gestão 

urbana permeado por conceitos como intersetorialidade, controle social e participação social. 

Todavia, esses conceitos podem ser, muitas vezes, mobilizados e pouco esclarecidos, até mesmo 

para os atores mais envolvidos. Cabe aqui o reconhecimento aos esforços realizados pelo 

Consea-Rio por ampliar as discussões sobre agricultura urbana e Segurança Alimentar e 

Nutricional e contribuir para o avanço das políticas de maneira participativa.   
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