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Facebook: Semana da Soberania Alimentar na Maré

Como chegar no Museu da Maré?

O local  ou ponto de partida da maioria das atividades é o Museu da Maré. Somente
sábado a tarde subimos junt@s para o Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
(CEASM) no topo do morro do Timbau (Rua dos Caetés, 7) e sábado a noite o sarau vai
acontecer na Loja da Roça!, Rua Caetés, 82, também no Timbau.

O endereço do Museu da Maré é Av. Guilherme Maxwell, 26 | Maré, Rio de Janeiro - RJ

De  ônibus  da  Zona  Norte/Zona  Oeste  via  Avenida  Brasil: descer  na  passarela  7
(Escola  Bahia),  atravessar  pela  passarela  e  seguir  a  Avenida Guilherme Maxwell  até
chegar no museu do lado esquerdo da rua.

De ônibus do centro via Avenida Brasil: descer na passarela 7 (Escola Bahia) e seguir
a Avenida Guilherme Maxwell até chegar no museu do lado esquerdo da rua.

Do Fundão: (pegar um ônibus interno até o CCMN). Passar pela grade no final da rua do
CCMN e atravessar a rua seguindo pela ciclovia na beira da Linha Amarela. No final da
calçada do viaduto, descer pela escada (ali chama Pontilhão), e seguir em frente pela Rua
Praia de Inhaúma até chega na Avenida Guilherme Maxwell, virar direita e o Museu fica
logo do lado direito.

Uber/Taxi: perguntem se  o  motorista  deixa  vocês  diretamente  no  museu,  caso  não,
pedem para descer na passarela 7 (Escola Bahia) e seguem pela Avenida Guilherme
Maxwell até chegar no museu.



IMPORTANTE: NA QUINTA E NA SEXTA a primeira atividade é uma atividade externa,
com caminhada até a horta da favela Parque Ecológico/Pinheiro (quinta) e caminhada até
o LaVaPer (MUDA). Saída para os locais é as 9h15. Quem chegar atrasado e conhecer
os locais pode nós encontrar ali, para quem não conhece a área é importante chegarem
antes das 9h15.

FEIRANTES: Chegada quinta e sexta a partir das 8h30. 

Para os almoços coletivos quinta-feira e sábado oferecidos grátis é necessário avisar
quem vai participar até 16h do dia anterior via lista disponível no museu ou via facebook.

Perspectiva temática da Semana da Soberania Alimentar na Maré:

Convidamos a todas e todos os participantes das atividades a trazerem suas experiências
e reflexões em diálogo com um conjunto de questões que derivam de um ano de pesquisa
e intervenção nas favelas da Maré do grupo Minhocas Urbanas (contexto completo vide
abaixo),  questões  que  acreditamos  ser  relevantes  bem  para  além  de  uma  ou  outra
pesquisa, uma ou outra realidade local: 

> Qual o nosso acesso a alimentos na favela e como nós nos alimentamos?

>  Quais  formas  encontramos  aqui  de  produzir,  distribuir,  vender,  comprar,  preparar,
processar e consumir alimentos? 

> E qual o nosso papel nisso?

E no encontro com a Soberania Alimentar a Agroecologia:

> Como as favelas se organizam diante destes saberes e destas práticas? 

> Quais intervenções são possíveis para disseminar conhecimentos e práticas rumo a
uma periferia menos dependente do(s) (super-)mercados, da agroindústria e das redes
convencionais  de  distribuição  de  alimentos,  muitos  dos  quais  envenenados  com
agrotóxicos? 

> Como nos conectar  com resistências no campo que buscam construir  a  Soberania
Alimentar?

PROGRAMAÇÃO



Legenda: 
MR = Mesa Redonda com até 3 falas de 20 min. cada e 45 min. de troca
PT = Painel Temático com até 2 falas de 30 a 40 min. cada e 45 min. de troca
OAE = Oficina Agroecológica com práticas e troca de saberes
VE = Visitas externas, com início e fim no museu

DOMINGO, 9/12
HORTA COMUNITÁRIA DO PARQUE ECOLÓGICO (PINHEIRO)
9h00-17h00 Mutirão na horta com almoço comunitário, com crianças e adultos

QUARTA, 12/12 
MUSEU DA MARÉ

9h00-11h00 Visita ao museu

11h-11h30 Abertura 

11h30-13h15 MR1  Desafios  agroecológicos  nas  periferias  urbanas:  práticas  e
perspectivas

Marcelle  Felippe  (Verdejar/Rede  Carioca  de  Agricultura  Urbana  (CAU)/Articulação  de
Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ)), Manoel dos Santos Mesquita e Paulo Mesquita
Martins  (Quilombo  Cafundá  Astrogilda),  Alessandra  de  Lima  (GT  Hortas/Minhocas
Urbanas). Mediação: Naldinho Lourenço (GT Hortas/Minhocas Urbanas)

13h15-14h30 Almoço em restaurantes da Maré

14h30-16h00 PT1  Pacificando  a  fome nas  periferias  urbanas  do Rio  de  Janeiro.
Christos Filippidis (Universidade de Loughborough/NutriCidades)

16h30-18h45 PT2  Alimentação e a cidade: a luta por soberania alimentar em uma
perspectiva  comparativa  do  Sul. Antonis  Vradis  (Universidade  de
Loughborough/NutriCidades) e Raj Patel (Universidade de Texas em Austin/EUA)

QUINTA, 13/12

MUSEU DA MARÉ

FEIRA AGROECOLÓGICA NO LOCAL

9h00-11h00 VE1 Visita à mata e à horta comunitária do Pinheiro

11h15-13h00 MR2 Agronegócio, dominação e resistência no campo

Roberta  Arruzzo  (IM/UFRRJ),  Lucineia  Freitas  (Campanha  Permanente  Contra  os
Agrotóxicos). Mediação: Jamylle Andrade (GT Soberania/Minhocas Urbanas)

13h00-14h15 Almoço agroecológico do Grupo Colheres de Pau/Magé

14h15-15h45 OAE1  Plantar e colher em lajes e becos. Oficina ministrada por MUDA
MARÉ.



16h15-18h00 MR3 Alimentação, saúde, trabalho comunitário 

Inessa Barbosa Lopes (Movimento das Comunidades Populares), Jamylle Andrade (GT
Soberania/Minhocas Urbanas),  Amanda Mendonça (GT Soberania/Minhocas Urbanas).
Mediação: Bruna Pierrout (GT Hortas/Minhocas Urbanas)

SEXTA, 14/12 

MUSEU DA MARÉ

FEIRA AGROECOLÓGICA NO LOCAL

9h00-11h00 VE2  Agroecologia  na  prática  no  Fundão:  o  Laboratório  Vivo  de
Agroecologia e Permacultura (LaVaPer) do grupo Mutirão de Agroecologia e Permacultura
(MUDA))

11h15-13h00 MR4 Soberania Alimentar, agroecologia, luta social

Carolina  Niemeyer  (Ensp/Fiocruz/Feira  Agroecológica  Josué  de  Castro  Sabores  e
Saberes), Bernadete Montesano (Rede Carioca de Agricultura Urbana (CAU)/Articulação
de  Agroecologia  do  Rio  de  Janeiro  (AARJ)),  Márcio  Mattos  de  Mendonça  (AS-PTA,
Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ)). Mediação: Amanda Andrade (GT
Soberania/Minhocas Urbanas)

13h00-14h15 Almoço em restaurantes da Maré

14h15-15h45 OAE2  Como  transformar  um  terreno  baldio  em  uma  horta
comunitária? Oficina ministrada por Flávia Vargas Amarante (UFRJ), Luigi Rangel (PUC)
e Breno Fontel (UERJ)

16h15-18h15 PT3 “Produzir e distribuir por nós mesmos é possível!” Um diálogo com
experiências  de  Mendonça/ARG.  Emanuel  Jurado  (Universidade  de  Buenos
Aires/Cooperativa  de  trabalho  Almacén  Andante  –  Mendonça  /ARG)  e  Timo  Bartholl
(Universidade de Loughborough/NutriCidades-Minhocas Urbanas)

SÁBADO, 15/12 

MUSEU DA MARÉ

10h00-11h00 Yoga

11h15-13h00 MR5 Agroecologia: da produção à distribuição

Juliana Medeiros (GT Feiras/Minhocas Urbanas), Flávia Ramos Guimarães (Ensp/Fiocruz/
Feira Agroecológica Josué de Castro Sabores e Saberes), Beto Ribeiro (Movimento dos
Pequenos Agricultores (MPA)). Mediação: Joelma Nobre (GT Feiras/Minhocas Urbanas)

CEASM/TIMBAU

13h15-14h30 Almoço caseiro popular do Coletivo Roça!/Maré

14h30-16h30 MR6  Coletivismo  econômico,  produção  artesanal  e  distribuição
alternativa de alimentos

Emanuel  Jurado  (Cooperativa  de  trabalho  Almacén  Andante  –  Mendonça  /ARG)),
Geandra  Nobre  do  Nascimento  (Coletivo  Roça!),  Antônio  Junior  (Coletivo  Comuna



76/Ogrão).  Mediação:  Timo  Bartholl  (Universidade  de  Loughborough/NutriCidades-
Minhocas Urbanas)

16h45-18h45 RODA DE CONVERSA: FAVELAS E SOBERANIA ALIMENTAR

19h00 SARAU NA LOJA DA ROÇA! Apresentação de fotos das vivências, microfone
aberto, comida caseira, cerveja artesanal, e muito mais...

A nossa história: o contexto da Semana da Soberania Alimentar na Maré

Durante o ano de 2018 o grupo de pesquisadores comunitários MINHOCAS URBANAS,
no  âmbito  do  projeto  de  pesquisa  NUTRICIDADES  com  financiamento  da  Academia
Britânica  e  sob  coordenação  geral  do  geógrafo  Antonis  Vradis/Universidade  de
Loughborough/Inglaterra,  e  coordenação  local  do  geógrafo  Timo Bartholl,  realizou  um
processo  de  pesquisa  e  intervenção  a  partir  das  e  nas  favelas  da  Maré  refletindo
perspectivas da relação das periferias urbanas com o horizonte da Soberania Alimentar.

Qual o nosso acesso a alimentos na favela e como nós nos alimentamos? Quais formas
encontramos aqui de produzir, distribuir, vender, comprar, preparar, processar e consumir
alimentos? E qual o nosso papel nisso?

Questões como estas nos levaram a querer conhecer mais a fundo e refletir a perspectiva
da SOBERANIA ALIMENTAR pelo ponto de vista das periferias urbanas. Uma perspectiva
que  nos  levou  ao  encontro  com  práticas  e  saberes  da  AGROECOLOGIA  e  da
AGRICULTURA URBANA. 

Como  as  favelas  se  organizam  diante  destes  saberes  e  destas  práticas?  Quais
intervenções  são  possíveis  para  disseminar  conhecimentos  e  práticas  rumo  a  uma
periferia  menos  dependente  do(s)  (super-)mercados,  da  agroindústria  e  das  redes
convencionais  de  distribuição  de  alimentos,  muitos  dos  quais  envenenados  com
agrotóxicos? Como nos conectar  com resistências no campo que buscam construir  a
Soberania Alimentar? 

É  no  espírito  destas  questões  que  convidamos  a  amig@s,  famílias,  vizinh@s,  enfim
tod@s @s Mareenses interessad@s, a companheiras e companheiros de movimentos
sociais urbanos e rurais, a grupos que atuam nas favelas e periferias para a SEMANA DA
SOBERANIA  ALIMENTAR  NA  MARÉ.  Em  visitas  a  trabalhos  no  território,  painéis
temáticos, mesas redondas e oficinas agroecológicas, alimentando-nos junt@s e fazendo
visita a nossa feirinha convidamos tod@s a somar com a gente nas atividades entre os
dias 9 e 15 de dezembro.

Alessandra de Lima, Amanda Mendonça, Bruna Pierrout, Geandra Nobre, 
Jamylle  Andrade,  Joelma Nobre,  Juliana Medeiros,  Naldinho  Lourenço,  Timo Bartholl,
Christos Fillipidis, Antonis Vradis    


