
 

COLETIVO NACIONAL DE AGRICULTURA URBANA 

30 de setembro de 2014 

 

Do III ENA (Juazeiro, 16 a 19 de maio de 2014) para cá 

 

O III Encontro Nacional de Agroecologia marcou a criação do Coletivo Nacional de Agricultura 
Urbana. A base para a sua constituição vinha sendo construída há alguns anos, seja nos espaço 
do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar (que no seu último encontro nacional, 
ocorrido em Porto Alegre, em junho de 2013, criou um grupo de trabalho em agricultura 
urbana), seja nas interações horizontais entre organizações da sociedade civil que vem 
promovendo a agricultura urbana há anos no Brasil. 

A criação do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana coloca o desafio de constituir esse fórum 
enquanto espaço de articulação de experiências de agricultura urbana e de proposição de 
políticas públicas. Algumas organizações já tem história de se articular e intercambiar 
experiências no tema. Faz-se necessário envolver outras organizações que tenham experiências 
com agricultura urbana. Faz-se necessário envolver outros atores sociais com atuação no 
campo do direito à cidade e da reforma urbana. 

Como estratégia de mobilização e fortalecimento do Coletivo, propomos a realização de um 
Encontro Nacional de Agricultura Urbana em outubro de 2015, provavelmente no Rio de 
Janeiro, RJ. Compreendemos que a preparação para o Encontro Nacional será o processo 
necessário de mobilização e articulação do Coletivo. Como primeiro passo para a viabilização 
do encontro, apresentamos um projeto para financiamento ao Banco do Brasil. 

 

De maio de 2014, por ocasião do III ENA, até hoje, alguns marcos na construção do Coletivo 
podem ser citados: 

- Inserção de um tópico com os encaminhamentos do seminário de agricultura urbana na carta 
política do III ENA;  

- Conclusão e circulação do relatório do Seminário de Agricultura Urbana do III ENA;  

- Conclusão e circulação da Carta de Constituição do Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, 
por ocasião do III ENA; 

- Seminário Estadual de Agricultura Urbana (SC) (22 e 23 de maio de 2014): um representante 
da AS-PTA esteve presente e interagindo com o Cepagro, o Consea SC e agricultores urbanos 
locais; 



- Interação entre Pastoral da Criança, AS-PTA, Cepagro, Rede de Intercâmbio MG em oficina de 
sistematização de experiência de hortas caseiras, promovida pela Pastoral da Criança e a AS-
PTA no Rio de Janeiro (agosto 2014). Na ocasião, foi realizada reunião em que se discutiu o 
Coletivo Nacional de Agricultura Urbana, estando presentes também representantes da Rede 
Carioca de Agricultura Urbana e da Secretaria Executiva da Articulação Nacional de 
Agroecologia (ANA). 

- Participação de representantes do Cepagro (SC), AS-PTA (RJ), Rede de Intercâmbio (MG), Rede 
de Mulheres Negras para SAN (RS); Pólis (SP) e da Pastoral da Criança (nacional) nas reuniões 
(agosto e setembro 2014) do Grupo de Trabalho de Agricultura Urbana da Comissão 
permanente de Abastecimento (CP3) do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (CONSEA) em Brasília, no sentido de dar continuidade às discussões da 
reformulação de uma Política Nacional de Agricultura Urbana. Está em construção um 
documento referência do Consea (para o qual várias pessoas e redes envolvidas com a 
construção do coletivo contribuíram), que subsidiará as discussões sobre agricultura urbana na 
plenária nacional a ser realizada em novembro de 2014. As conversas que vem sendo 
realizadas no âmbito do Consea Nacional apontam para a contratação de uma consultora, 
indicada pelo Coletivo, para dar seguimento à elaboração do documento de referência do 
Consea, da preparação da plenária e do início de articulação do Coletivo. 

 

Quatro meses depois do III ENA, convocamos todas e todos para dar vida ao Coletivo 
Nacional de Agricultura Urbana!!! 

 

Próximos passos: 

- Plenária: “Abastecimento nas Cidades”, do Consea Nacional, que abordará o tema da 
agricultura urbana. Data 24 a 26 de novembro. 

Sugerimos que aqueles que tiverem possibilidade de estar em Brasília entre os dias 24 e 26 de 
novembro participem da plenária. Além disso, vamos encontrar um momento para encontrar 
os que estiverem por lá e conversar sobre o Coletivo. Propusemos que haja uma instalação 
pedagógica com a presença de algumas redes de agricultura urbana. Propusemos que haja 
apresentação da Articulação Mineira de Agricultura Urbana (AMAU) como parte da plenária. 

- Processo preparatório para o ENAU 

Entendemos que o processo preparatório para o Encontro Nacional será realizado na forma de 
caravanas e encontros estaduais e regionais. Precisamos envolver mais instituições, captar 
recursos e pensar uma metodologia de preparação. Sugerimos internalizar as discussões do 
Coletivo para dentro da Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), no Fórum Brasileiro de 
Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (FBSSAN) e nas instituições com atuação local. 
Lançamos algumas questões para chamar o coletivo à ativa. Sugerimos que todos que recebem 
essa carta se coloquem as seguintes perguntas: 



- Quais instituições e grupos têm interesse e possibilidade de mobilizar processos locais 
de preparação para o Encontro (construção do coletivo)? 

- Quais instituições e grupos têm interesse e possibilidade de participar do processo de 
construção metodológica e da logística / operacionalização do Encontro? 

 

Rumo ao Encontro Nacional de Agricultura Urbana outubro de 2015!!! 

 

 

Forte abraço, 

 

Daniela Almeida - AUÊ! - Grupo de Estudos em Agricultura Urbana / MG 

Juliana Luis e Marcos José de Abreu – CEPAGRO / SC 

Lorena Anahi – Rede de Intercâmbio / MG 

Marcio Mattos de Mendonça - AS-PTA Agricultura Familiar e Agroecologia / RJ 

 

 

 

 

 

 


