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Apresentação do Caderno 

A Caravana Agroecológica e Cultural do Rio de Janeiro, realizada entre os dias 19 e 21 de novembro de 

2013, compõe um conjunto de iniciativas que estão em curso no país na preparação do III Encontro 

Nacional de Agroecologia (ENA), que será realizado em maio em Juazeiro (BA). As Caravanas são 

estratégias de mobilização descentralizadas e geograficamente situadas em territórios, onde disputas 

políticas de diversas naturezas incidem.  

As Caravanas apontam-se como exercícios descentralizados de análise coletiva visando contrastar padrões 

opostos de desenvolvimento, estimulando um olhar integrado sobre os territórios. Essa opção 

metodológica busca possibilitar a convergência de diferentes dimensões relacionadas ao fortalecimento da 

agroecologia e ao reconhecimento dos conflitos em curso no espaço de disputa físico, político e 

ideológico onde a agroecologia se insere.  

Dessa forma, localizam-se como objetivos centrais da Caravana, o processo preparatório para o III ENA, a 

partir da reflexão coletiva sobre as questões orientadoras1  indicadas pela Articulação Nacional de 

Agroecologia (ANA), o estímulo às dinâmicas capilarizadas de mobilização social, a necessidade de 

explicitar e divulgar contrastes a partir das peculiaridades dos territórios localizados nas macrorregiões 

brasileiras, uma oportunidade de proporcionar ambientes de debate entre as organizações que compõe 

a ANA. 

A Caravana realizada no Rio de Janeiro buscou evidenciar, a partir das rotas propostas, os intensos conflitos 

socioambientais que incidem sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro e que representam ameaças 

diretas a agroecologia e a vida camponesa. Especificamente se tratando da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, priorizou-se o reconhecimento das resistências e lutas em curso diante da implantação de 

megaempreendimentos siderúrgicos, mega eventos esportivos (Copa do Mundo e Olimpíadas), construção 

civil (empreiteiras), imobiliários, entre outros projetos que ameaçam a agricultura familiar nos 

assentamentos da reforma agrária, criminalizam os agricultores que coexistem nas Unidades de 

Conservação e impossibilitam a agricultura urbana, invisibilizada pelas políticas de ordenamento territorial 

em curso no estado. 

O GT de Comunicação da Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro, apresenta esse Caderno com a 

missão de ampliar os debates sobre alguns dos principais conflitos e resistências vivenciados na Caravana e 

fortalecer a divulgação dessas questões nos diferentes canais de comunicação, incidindo de modo 

complementar ao documento que traz a relatoria completa da Caravana. 

Os textos desse caderno foram construídos coletivamente e buscam também estimular outras Caravanas 

e encontros preparatórios pelo estado do Rio de Janeiro. De modo que o reconhecimento desses conflitos 

possa articular, aproximar e construir sinergias entre as resistências agroecológicas e fortalecer a luta 

popular. 

GT Comunicação da AARJ 

  

                                                           
1 Sendo a principal: “Porque Interessa à sociedade apoiar uma estratégia de desenvolvimento rural com base na 
agroecologia e no fortalecimento da agricultura familiar e dos povos e comunidades tradicionais”? 
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Textos que compõe o caderno 
 

 

1) Entre o mar e a montanha: Pesca e agricultura agroecológica numa cidade marcada por 
conflitos e resistências 

2) Moradia e Agricultura na cidade 

3) Na Vila Autódromo, agroecologia na luta contra a remoção! 

4) O Sertão Carioca vive no maciço da Pedra Branca 

5) Sem Reforma Agrária Popular não há Agroecologia: a luta pela garantia dos territórios no 
estado do Rio de Janeiro 
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Entre o mar e a montanha: Pesca e agricultura agroecológica numa 

cidade marcada por conflitos e resistências 

 
Seu Oséias, pescador e agricultor da região de Santa Cruz, relembrando dos tempos de abundância de Sepetiba 

Foto por André Mantelli 
 

São inúmeras as histórias contadas por moradores do entorno da Baía de Sepetiba de um 

passado que parece não mais existir. A região, historicamente marcada pela paisagem natural, 

lócus de atividades tradicionais como agricultura, pesca e lazer, é hoje terreno fértil para grandes 

empreendimentos de empresas de capital nacional e internacional como a ThyssenKrupp, a Vale e 

o grupo LLX. 

Relatos sobre os antigos meios de vida, as ameaças da contínua expansão capitalista e o 

atual contexto de resistência foram compartilhados na abertura da Caravana Agroecológica e 

Cultural da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, realizada entre os dias 19 e 21 de novembro de 

2013. Estes evidenciam as semelhanças entre a luta dos pescadores(as) e dos agricultores(as) da 

cidade e região metropolitana no Rio. 

Entender a agroecologia como campo de estudos, práticas e movimento que pretende o 

manejo ecológico dos recursos naturais e que valoriza os saberes locais, nos leva necessariamente 

a localizar nesse mesmo campo a pesca artesanal. A agroecologia tem se apresentado atualmente 

como contraponto ao modelo excludente do agronegócio brasileiro, baseado na Revolução 



5 
 

Verde2. Ainda que a noção de agroecologia no senso comum nos remeta especialmente à 

produção agrícola, ela implica conceitualmente o resgate de formas específicas de relação 

homem-natureza e de produção e consumo que resguardam a sustentabilidade em todas as 

dimensões (social, ambiental, econômica, cultural) e que, ao mesmo tempo, se contrapõem à 

produção capitalista intensiva. E isso nos permite fazer uma relação direta com a pesca artesanal 

que historicamente se desenvolveu na Baía de Sepetiba.  

Repensar essas formas de produção e sua relação com o meio se mostra importante não 

apenas do ponto de vista ambiental e da sustentabilidade, mas principalmente por colocar em 

questão o sentido do desenvolvimento (diferenciando-o do desenvolvimento capitalista), 

evidenciar relações de poder descentralizadas e desconstruir a tradicional relação rural-urbano que 

não raro associa o primeiro ao atraso. Uma evidência notória disso é que na cidade, a agricultura 

urbana agroecológica resiste ao avanço do modelo convencional de produção e a outras ameaças, 

como o avanço do mercado imobiliário e de mega-empreendimentos, bem como de processos 

pouco democráticos de criação de áreas de preservação permanente. A Caravana realizada, que 

visitou a comunidade de Vila Autódromo e regiões do maciço da Pedra Branca, ilustrou o desafio 

de produzir agroecologia no Rio e o sucesso das experiências agora em curso. Ilustram também 

que outros modelos de produzir alimentos e de produção da cidade se somam à luta da 

agroecologia. 

História semelhante está na boca dos pescadores da Baía de Sepetiba. Com as 

transformações na região, a atividade pesqueira e agrícola vem sendo ameaçada, assim como todo 

o bioma local e as pessoas que ainda dependem dessas atividades tradicionais na região. É no 

entorno da Baia de Sepetiba que se localiza a maior siderúrgica da América Latina, com 

capacidade de produção de 5 milhões de placas de aço ao ano e que tem excluído pescadores 

artesanais e agricultores de sua fonte de vida. O empreendimento tem causado muitos problemas 

de saúde na população do entorno. E, com relação à pesca, tem aumentando a contaminação das 

águas, o tráfego de navios e, consequentemente, a área de exclusão de pesca. 

Segundo relatos, a Baía de Sepetiba sempre se caracterizou por ser um território com 

fartura de peixes e frutos do mar. Hoje, com a chegada de muitos empreendimentos industriais, 

                                                           
2
 Revolução Verde refere-se à invenção e disseminação de novas sementes e práticas agrícolas que permitiram um 

vasto aumento na produção agrícola em países menos desenvolvidos durante as décadas de 60 e 70. É um amplo 
programa idealizado para aumentar a produção agrícola no mundo por meio do 'melhoramento genético' de 
sementes, uso intensivo de insumos industriais, mecanização e redução do custo de manejo causando grandes 
impactos negativos na vida camponesa, da saúde e do meio ambiente. 
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como a Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) e o Porto Sudeste, a baia é marcada por 

poluição e grande escassez de pescados. Toda essa degradação ambiental da região e seus 

impactos na vida das pessoas ainda conta com o aporte de recursos públicos, com financiamento 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e isenções fiscais. Em 

pesquisa do Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), registra-se que cerca de R$ 5 

bilhões de reais em recursos públicos foram injetados pelos governos federal, estadual e municipal 

na TKCSA desde 2007. 

A Baía de Sepetiba e seus pescadores e agricultores nos mostram em suas falas e 

expressões histórias de ameaças, destruição, mas também de muita resistência e luta por um 

mundo melhor, como observamos em outras regiões de produção agroecológica no Rio. Juntas 

essas histórias formam um capítulo da longa trajetória de pressões e de resistências e lições que 

brotam de povos e áreas historicamente compostos por áreas naturais e por distintos meios de 

vida, diferentes do proposto pela lógica hegemônica. Experiências de resistência como as 

observadas na pesca artesanal e na agricultura urbana agroecológica nos evidenciam em suas 

práticas qual o verdadeiro sentido do desenvolvimento. 

“O pescador é como o agricultor do mar”, afirmou Jaci, pescador de Santa Cruz, que 

participou da Caravana. A luta dos pescadores tem mais em comum com a luta da agroecologia na 

cidade do que se pode pensar num primeiro momento. É uma luta só: a disputa desigual travada 

por muitos em defesa de seus direitos e de um território que se tornou lucrativo aos olhos dos 

grandes agentes econômicos e a crítica a um modelo de desenvolvimento que destrói um passado 

às custas de um futuro que nunca chega. 

 

Outras Referências: 

 Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul – Campanha Pare TKCSA: http://www.pacs.org.br/tag/tkcsa/  

Justiça Global: http://global.org.br/programas/ato-publico-denuncia-morte-de-pescadores-e-debate-os-impactos-

dos-megaempreendimentos/ 

Artigo Carta Maior: http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Megaempreendimentos-do-RJ-sao-

alvos-de-'tour-toxico'-na-Cupula-dos-Povos%0d%0a/3/25515 

Artigo Racismo Ambiental: http://racismoambiental.net.br/2011/11/a-tkcsa-e-o-desenvolvimento-para-quem/ 

Documentário “Da margem ao centro”: http://www.youtube.com/watch?v=y9mYXhGIGHQ  

 

  

http://www.pacs.org.br/
http://www.pacs.org.br/tag/tkcsa/
http://global.org.br/programas/ato-publico-denuncia-morte-de-pescadores-e-debate-os-impactos-dos-megaempreendimentos/
http://global.org.br/programas/ato-publico-denuncia-morte-de-pescadores-e-debate-os-impactos-dos-megaempreendimentos/
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Megaempreendimentos-do-RJ-sao-alvos-de-'tour-toxico'-na-Cupula-dos-Povos%0D%0A/3/25515
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Megaempreendimentos-do-RJ-sao-alvos-de-'tour-toxico'-na-Cupula-dos-Povos%0D%0A/3/25515
http://racismoambiental.net.br/2011/11/a-tkcsa-e-o-desenvolvimento-para-quem/
http://www.youtube.com/watch?v=y9mYXhGIGHQ
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Moradia e Agricultura na cidade 

 

Dona Jane uma entusiasta da agroecologia na Vila Autódromo 

Foto por Renato Cosentino 

 

A expulsão de comunidades tradicionais de seus territórios faz parte da história do Brasil, 

desde a colonização. Mas até 1850, ainda reconhecia-se o direito de posse sobre a terra onde se 

vivia. Com o cercamento das terras, a partir do Estatuto da Terra, a posse se subordinou a 

propriedade. O mercado tornou-se mediador e, a partir daí, ocupar a terra depende da renda, 

porque é preciso comprar. 

As regiões metropolitanas crescem sem planos e orientações normativas, sem harmonia e 

sem articulação. Para reduzir o fosso entre elite e excluídos, é preciso criar um debate democrático 

com a participação ativa de todos os envolvidos e reconhecer os conflitos. 

Reconhecendo os conflitos, as Caravanas Agroecológicas como metodologia de diálogos 

nos territórios coloca uma “lupa” nas lutas pelo acesso e uso da terra promovendo a união de 

resistências no campo e na cidade. As remoções na Cidade do Rio de Janeiro são promovidas pelos 

grandes empreendimentos, as competições esportivas globais que maquiam a força do capital e 

que se apropriam dos espaços de todos, nos roubam a condição de cidadãos, esfacelam com nossa 

história, patrimônio, nossa terra, com as memórias e com nossas tradições e saberes. 
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Os padrões impostos por eventos e empreendimentos não tem nada a ver com nosso jeito 

de viver nessa cidade e criam uma perda de identidade e cultura. Mas resistências importantes têm 

garantido na sua história de luta uma construção de permanência em seus territórios, com 

diálogos importantes de movimentos de moradia e agricultura urbana. 

Reparação acima de tudo! Vila Autódromo, o desafio de viver na terra e nela plantar e 

pescar. A história dessa comunidade passa por organização comunitária e esforços de resistência 

de seus moradores para construção de sua identidade e permanência em suas casas. 

A Constituição Federal garante o direito à moradia, mas os moradores, desse lugar, tiveram 

que enfrentar ameaças nos jogos Pan-americanos, em 2007, e agora com o anúncio dos Jogos 

Olímpicos, em 2016, as ameaças de remoção voltaram com força total, e mais uma vez a 

organização e resistência estão mobilizando os moradores para a permanência e a garantia de 

direito a moradia. Vila Autódromo é uma trincheira, vem fazendo uma bela história e 

recentemente vem provendo a agroecologia. 

Somando com o apoio do projeto “Comunidades Sustentáveis” da Fiocruz Mata Atlântica, 

hortas estão sendo construídas, produzindo alimentos e aproveitando recursos e o conhecimento 

da comunidade. É a agricultura urbana, alinhando-se com essa luta por moradia e viabilizando 

alimentos como forma de organização e permanência nesse lugar. 

Por reparação e justiça, na Caravana Agroecológica da Cidade do Rio de Janeiro, realizamos 

em Vila Autódromo um “ato de resistência”, no dia da Consciência Negra, para conhecer e 

reconhecer essa luta. Sob a luz das várias crises que enfrentamos foi possível sentir a força deste 

lugar. 

Assim, construiremos nossa caminhada para o III ENA, comunicando nossos conflitos e as 

histórias de nossas resistências. A benção moradores(as) da Vila Autódromo: Vocês nos 

representam! 
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Na Vila Autódromo, agroecologia na luta contra a remoção! 

 

Tomates-cereja da resistência na horta comunitária da Associação de Moradores da Vila Autódromo 

Foto por Renato Cosentino 

 

No dia 20 de novembro pela manhã, a Caravana Agroecológica e Cultural do Rio de Janeiro 

chegou à Vila Autódromo, comunidade ameaçada de remoção na Barra da Tijuca, bairro nobre do 

Rio de Janeiro e principal sede dos Jogos Olímpicos de 2016. O grupo conheceu a horta 

comunitária, que produz vegetais, temperos e frutos para os moradores. 

A iniciativa surgiu por meio de Jane Nascimento, a Dona Jane, que em um projeto da 

Fiocruz teve o primeiro contato com a agroecologia. “Foi a partir do projeto Semeando que 

comecei com um canteiro no quintal da minha casa. Aos poucos fui conversando com as pessoas 

que poderiam se interessar e passei o canteiro para um terreno atrás da associação de moradores”, 

disse ela. Lá os moradores produzem salsinha, cebolinha, tomate-cereja, alface, pimenta, couve e 

erva-cidreira. 

Dona Jane explica que a horta comunitária tem sido importante não só por fornecer 

alimentos para as famílias, mas também na organização dos moradores contra a remoção. 

“Estamos passando um momento muito difícil com a Prefeitura. Então na horta conseguimos nos 

afirmar e interagir mais. Isso tem nos ajudado muito e fortalece a luta”, ressalta. 
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Apesar de ameaçadas de remoção, as famílias da Vila Autódromo possuem o direito real de 

uso da terra desde a década de 90, além de estar há pelo menos quatro décadas no local. 

Argumenta-se que a saída seria necessária para os Jogos Olímpicos, mas o projeto oficial do 

Parque Olímpico, desenvolvido pelo escritório de arquitetura inglês AECOM, prevê a comunidade 

urbanizada como legado das Olimpíadas. 

Além disso, há um projeto popular de urbanização, desenvolvido por arquitetos e 

urbanistas da UFF e da UFRJ, que mostra a compatibilidade dos Jogos com a existência da Vila. O 

plano ficou em primeiro lugar no Urban Age Award, importante premiação internacional que 

reconhece e celebra iniciativas criativas para as cidades. O projeto prevê áreas de uso comum para 

as famílias, como a horta comunitária. Apesar disso, a Prefeitura insiste na remoção. 

O fato é que a Vila Autódromo se localiza na área de maior valorização da Barra da Tijuca. A 

parceria público-privada que a Prefeitura do Rio assinou com as empreiteiras Norberto Odebrecht, 

Andrade Gutierrez e Carvalho Hosken para a construção do Parque Olímpico autoriza a 

transferência de mais de 1 milhão de m² para o consórcio após os Jogos. No terreno serão 

construídos condomínios e hotéis de luxo, como consta no edital de licitação. 

Mas a Vila Autódromo, que chegou a ser acusada de causar “dano ao ambiente natural, 

urbano, estético e visual” à Barra da Tijuca em ação impetrada pela Prefeitura na década de 90, 

continua investindo em iniciativas ligadas ao meio-ambiente. Além da horta, já está em 

andamento o projeto piloto de uma fossa verde em parceria com a Fiocruz. Com os 80 mil dólares 

recebidos pela premiação do Plano Popular, a associação planeja construir uma creche, uma das 

necessidades das famílias do local, e uma cooperativa de reciclagem. 
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O Sertão Carioca vive no maciço da Pedra Branca 

 

Seu Pedro, morador do Parque Estadual da Pedra Branca, compartilha seus saberes sobre as garrafadas 

Foto por Rafael Daguerre 

 

 Quem deseja conhecer o maciço da Pedra Branca precisa estar com os sentidos e o coração 

apurados, olhar mais que enxergar, ouvir mais do que escutar, sentir mais do que estar. Pois, quem 

vem e não detém olhos cuidadosos certamente não compreenderá que o Maciço tem vida, respira, 

caminha, se alimenta e, sobretudo, tem coração. As vidas que estão neste espaço podem ser 

descritas por fauna e flora, mas tão importante quanto estas, existe lá a vida humana, pois assim 

como nascem plantas e animais, nascem também criaturas humanas marcadas pela floresta.  

Os primeiros habitantes do maciço foram os indígenas que deixaram suas marcas nos 

resquícios arqueológicos, e principalmente na agricultura da local, que por centenas de anos foi 

marcada pela produção de raízes, como aipim, batatas e outros. Ainda hoje podemos encontrar 

entre os agricultores, ferramentas de uma casa de farinha.  

No século XVI chegaram os portugueses e com eles o trabalho de pessoas egressas da mãe 

África, postas em condição de escravidão. Estes também deixaram suas marcas nas ruínas de 

pedra, na produção do café, nos resquícios de “balões de carvão” e nas comunidades quilombolas 
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que entram pela serra. Com esse trabalho dezenas de engenhos de cana-de-açúcar e fazendas se 

espalhavam pela região.  

Estes grupos se espalharam pela serra por centenas de anos. Formam hoje uma extensa 

rede de parentesco, que relaciona as comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro. É comum 

encontrar entre os núcleos comunitários primos de primeiro, segundo e terceiro grau. E a 

ocupação deste território produziu nestes agricultores características únicas como as técnicas de 

cultivo, de transporte da produção e linguagem. Lá se encontra vocabulário próprio incomum a 

qualquer estrangeiro. Palavras como bitu, bionguinho e farol tem conotações próprias.  

Essa saga produziu também saberes locais que se descrevem nas casas de pau-a-pique, na 

feitura de móveis e utensílios utilizados no trabalho como cestos, embornais, cangalhas e chapéus 

de fibra vegetal. Assim como a sabedoria secular do conhecimento das ervas com as quais se 

enfrentaram os diversos ciclos de endêmicos e epidêmicos que os atingiram. A produção de ervas 

medicinais tinha na figura das grandes matriarcas a função de zelar, transmitir tais conhecimentos 

e curar as mazelas.  

Se hoje restam poucas delas, cumpriram sua função sócio-histórica de transmitir tais 

conhecimentos. É comum que em todo sítio ocorra o cultivo tradicional das ervas medicinais. Mas, 

também profundos conhecedores da biodiversidade local, assim como seu Arnaldo, agricultor que 

consegue descrever centenas de espécies vegetais e a maioria das espécies animais. 

Em qualquer comunidade da serra pode servir de exemplo ao que dizemos acima. Podemos 

passear por “Pau da Fome”, onde a pequena comunidade Monte da Paz luta tenazmente pela sua 

permanência em solo tão disputado por um conservacionismo ambiental que pensa excluir o 

humano. Passamos pelo Alto Camorim, com sua memória arquitetônica tipificada pela Igreja de 

São Gonçalo do Amarante datada do século XX. Ao seu lado, ergue-se uma construção onde em 

outras eras estava instalada a senzala.  

Aos fundos da igreja foram encontrados vestígios de um cemitério quilombola. Rio da Prata 

é outro desses encantos comunitários que parecem trazer o passado ao presente. Para falar desse 

canto do Rio, melhor que seja poetizando com Alice Alves Franco: 
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Rio da Prata 

Rio da Prata 

Rio da praça 

Rio que passa 

Pra banhar alguém 

Quem? 

 

Rio dos cablocos 

Brancos, negros, cafuzos 

E índios picinguabas  

Aqui habitavam? 

 

Rio dos canaviais,  

Cafezais, laranjais, 

Rios de caqui, Aqui? 

 

Rios de lotação 

De mulas, carros de boi, 

Rio de bonde, Por onde? 

 

Rio de folclore,  

De mãe d água, 

Boitatá e saci, Aqui? 

 

Rio de escritores, 

Moçoilas, senhores 

Rio de boemia e poesia 

Todo dia? 

 

Rio do Rosário 

Do Quininho e da Batalha 

Rio da Virgem Maria 

E tem bacia? 

 

Rio do Jequitibá, 

Cedro, Ipê, 

Jacarandá e Quaresminha 

Ainda há? 

Rio de serpentes, 

Paca, cotia e quati 

Tatu e gavião 

Algum em extinção? 

 

Rio de plantas ornamentais, 

De sítios, de quintais, 

De ervais medicinais 

Quais? 

 

Rio de corridas 

E peladas 

Rio de caminhada 

Até de madrugada? 

 

Rio da prata dourada, 

Promissor futuro 

Lindo passado 

Grande passado 

 

Rio pra amar 

Preservar, viver, 

cantar e assoviar 

 

Vem gente,  Vem pra cá 

Respirar, cuidar 

Pra que essa gente do amanhã 

Possa acontecer 

Neste lindo lugar
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Por ocasião da Caravana Agroecológica e Cultural do Rio de Janeiro, que passava por lá, não 

ocasionalmente, no dia de Zumbi, vivenciamos outro exemplo desse sertão que teima em viver.  

Um assentamento tradicional foi batizado por um de seus moradores com o nome de 

Comunidade Astrogilda, esta, formada por descentes de quilombolas, indígenas e portugueses. Foi 

o Pedro Mesquita, agricultor tradicional, que exercendo seu poder de nomear, resgatou a figura 

desta senhora, sua avó, que era rezadeira, parteira, conselheira e mãe de santo local. 

D. Astrogilda representa bem o papel da mulher nas sociedades tradicionais detentora de 

conhecimentos e práticas da dádiva feminina. Seja na arquitetura, no assentamento circular da 

moradia, nos jardins e no cuidado típico da medicina tradicional, a comunidade que a homenageia 

representa o sertão carioca que vive em pleno século XXI.  
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Sem Reforma Agrária Popular não há Agroecologia: a luta pela 

garantia dos territórios no estado do Rio de Janeiro 

 

Centro João Generino no Assentamento Campo Alegre, uma das primeiras ocupações do estado do RJ. 

Foto Rafael Daguerre 

 

A paisagem rural fluminense denuncia o descanso com a Reforma Agrária no estado. Alta 

concentração fundiária, domínio de grandes empresas, obras de infraestrutura e projetos 

governamentais desarticulado têm marcado historicamente o campo fluminense quando 

enfrentamos a questão da propriedade da terra. Segundo dados do MST3 apenas 10 os imóveis 

desapropriados pelo governo Dilma. Pior que o último governo militar do general Figueiredo, 

quando foram desapropriados 152 imóveis, sendo que estes mesmos desafios se inserem no 

complexo cenário nacional, onde, no balanço anual sobre os dados da Reforma Agrária para o ano 

de 2013 feito pela CPT, apenas 5 mil famílias devem ser beneficiadas (incluindo reassentamentos) 

em todo o país com os 100 decretos assinados pelo governo federal no findar do ano. 

Esses dados contrastam com uma realidade que caminha a passos lentos, no Brasil. 

Atualmente, existem 150 mil famílias acampadas que padecem, tendo seus direitos 

                                                           
3

 Artigo site do MST - "2013 é o pior ano da Reforma Agrária", diz João Paulo Rodrigues: 
http://www.mst.org.br/node/15571 
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constantemente violados. No ritmo atual do governo federal, como o observado em 2013 e, 

levando os números atuais das demandas (que crescem a cada dia), demoraríamos cerca de 40 

anos para que todas as atuais famílias mapeadas pudessem ser assentadas (CPT, 2013). 

No estado do Rio de Janeiro existem hoje cerca de 52 assentamentos rurais coordenados 

pela Superintendência do Rio de Janeiro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e 45 pelo Instituto de Terras do Rio de Janeiro (ITERJ)4. E a situação é a de paralisia na 

conquista de direitos, créditos, recursos para assistência técnica e investimentos em infraestrutura, 

entre outras demandas básicas. 

Segundo dados do MST-RJ5, nenhuma família é assentada no estado do Rio de Janeiro 

desde 2007, com a criação do último Assentamento no estado, o Chico Mendes, no município de 

Cardoso Moreira. O que demonstra a precariedade do processo de Reforma Agrária e a 

permanência de um modelo baseado na morosidade do estado e na concentração da terra nas 

mãos de poucas famílias. 

A situação dos acampamentos do estado é ainda mais precária. No total existem 600 

famílias nos acampamentos do MST, espalhados pelo Rio de Janeiro. Um exemplo é o 

acampamento Luiz Maranhão em Campos Goytacazes, que há 13 anos mantinha seu processo 

parado no judiciário, e onde Cícero Guedes, grande liderança do MST foi assassinado há um ano 

(26/01/13). O atraso do Estado em promover políticas e mecanismos que agilizem a regularização 

dessas terras é o principal culpado pela violência do campo. No acampamento Marli Pereira da 

Silva, outro exemplo, a ocupação na Fazenda Rio Novo, se deu em 2009 e as famílias permanecem 

na beira da rodovia até hoje. Para Aurea Andrea, uma das acampadas e participantes da Caravana 

do Rio de Janeiro: “Tivemos uma reintegração de posse um mês depois da ocupação e desde então 

estamos na beira da estrada em frente a Fazenda. O número de famílias foi reduzindo gradativamente 

devido à dificuldade da espera no andamento do processo no Incra. Mas, não desistimos. Nossa 

proposta é ser um assentamento agroecológico. Por isso a participação na escolinha de agroecologia 

de Nova Iguaçu”, uma iniciativa desenvolvida na região da Baixada Fluminense.  

A passagem da Caravana pelos assentamentos da Reforma Agrária buscou visibilizar não só 

as experiências de agroecologia, mas as resistências produtivas e comunitárias contra os grandes 

latifúndios. Durante as atividades, o processo de ocupação do Assentamento de Campo Alegre - 

                                                           
4
 Esses números são dinâmicos e carecem de verificações juntas aos entidades reguladoras. 

5 Entrevista: “A reforma agrária no Rio de Janeiro está parada”: http://boletimmstrj.mst.org.br/entrevista-a-reforma-

agraria-no-rio-de-janeiro-esta-parada/ 

http://boletimmstrj.mst.org.br/entrevista-a-reforma-agraria-no-rio-de-janeiro-esta-parada/
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que completará 30 anos sem que grande parte de seu território esteja regularizado - partilhou as 

histórias de luta pela terra no estado do Rio de Janeiro.  

Na regional de Marapicú, experiências agroecológicas e culturais foram visitadas nos lotes 

do Seu Domingos e dona Maria e do Seu Israel. As duas experiências visitadas demonstram os 

saberes e as práticas tradicionais voltadas ao cultivo e manejo dos lotes que permitem o roçado 

sem uso de agrotóxico e a participação nas políticas, como a da Merenda Escolar (PNAE), mesmos 

em condições desfavoráveis como é a realidade de grande parte dos assentamentos do estado que 

padecem por falta de água potável, energia elétrica, transporte público, escolas entre outras 

debilidades. 

A III Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, realizada no Largo da Carioca no 

centro do Rio de Janeiro nos dias 9 e 10 de dezembro de 2013, é outro exemplo que as/os 

agricultoras/es prosseguem superando os entraves de infraestrutura e apoio, e caminham se 

organizando e avançando no fortalecimento da agroecologia como alternativa de produção para 

garantia da soberania alimentar.  

Os dados são alarmantes e expõe a fragilidade das experiências de agroecologia que, 

apesar de se multiplicarem e, cada vez mais, atuarem em rede, carecem da garantia de seu direito 

a terra. Caso contrário, se manterão sempre reféns de um estado que historicamente privatiza, 

expulsa e exclui as/os camponeses, quilombolas, pescadores, terreiros e tantos outros povos e 

comunidades tradicionais que compõe a diversidade Fluminense. 

 

Para mais informações: 

Para ler a Carta Política do “III Encontro Estadual de Agroecologia do Rio de Janeiro e da II Feira de 

Sementes”:http://aarj.wordpress.com/downloads/iii-encontro-estadual-de-agroecologia-e-ii-festa-das-sementes/ 

Para ver a matéria completa da CPT (2013), acesse “Balanço 2013 – Os descaminhos da Reforma 

Agrária”:http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/noticias-2/12-conflitos/1867-balanco-2013-os-

descaminhos-da-reforma-agraria 

 

  

http://aarj.wordpress.com/downloads/iii-encontro-estadual-de-agroecologia-e-ii-festa-das-sementes/
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