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Taquara tem Produtos da Gente on Vimeo

https://www.youtube.com/watch?v=7-Adszi024k

https://vimeo.com/132488090
https://www.youtube.com/watch?v=7-Adszi024k


Os planejamentos urbanos 
normalmente desconsideram 

a importância das áreas 
agrícolas e  as agriculturas 
realizadas no interior das 

cidades

Uma grande questão da agricultura 
urbana e periurbana é a sua 

invisibilidade

Agricultura na cidade



Rio de Janeiro

• Especulação imobiliária e pressão urbana;

• Desvalorização e falta de apoio à agricultura
como atividade econômica;

• Baixo acesso às políticas públicas destinadas
à Agricultura Familiar;

• A não mobilidade urbana;

Desafios do desenvolvimento da 
agroecologia no contexto 

urbano:



Mas ainda assim a agricultura existe e resiste na cidade ..... 

Sítio do agricultor José Antônio Russo no Pau da Fome /Maciço da Pedra Branca



E se desenvolve também em pequenos espaços  

Pé de tomate na comunidade do Engenho da Rainha, Complexo do Alemão











E a cidade produz comida de verdade!



Mas como valorizar 
essas experiências e 
trazer visibilidade 

para essas iniciativas 
???







Campanha Produtos da Gente, mas que 
“GENTE” é essa?



















Fortalecimento das redes territorialmente localizadas

Xepa na Favela (caso Arranjo Local da Penha)



Alimentos agroecológicos da Feira Orgânica de Olaria 
para comunidades do Complexo da Penha 



Ao invés da comunidade descer à feira, foi a feira que
chegou à comunidade com hortaliças, frutas e verduras
orgânicas e agroecológicas em ótimo estado e de
qualidade. Os alimentos são vendidos a preços
acessíveis, numa média de R$ 0,50 e, em alguns casos,
são doados aos moradores.







Materiais de comunicação e 
identidade









Feira agroecológica de Campo Grande 





Feira da Roça de Nova Iguaçu





Imagens q podem ser 
usadas na apresentação 

Feira agroecológica da Freguesia



Muito mais do que a 
identidade visual

Trata-se da construção de 
uma

identidade social
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