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Pernambucana e agricultora 
urbana, Rita Barbosa de Souza 
possui em sua biografia uma 
história de luta. 

Moradora da Colônia Juliano 
Moreira, uma comunidade 
localizada na zona oeste do 
Rio de Janeiro, Dona Rita, 
como é conhecida, teve sua 
casa e sua horta destruídas no 
ano de 2012 após uma ordem 
de despejo da prefeitura, 
que alegava que a área onde 
morava seria utilizada para a 
construção de um ponto de 
coleta de lixo, devido ao evento 
da Rio+20, a Conferência 
das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável. 



O trabalho de Dona Rita 
com a agricultura começou 
em 2000, através de um 
projeto da prefeitura do 
Rio de Janeiro, intitulado 
projeto Guardião, que 
convocava os moradores 
para trabalharem limpando 
os rios e cultivando uma 
horta comunitária. 

Dona Rita, que estava 
desempregada, decidiu 
participar do projeto e 
iniciou seu trabalho. No 
enteanto, após a horta 
ser cultivada, o projeto 
foi abandonado pela 
prefeitura.



Agora sem o apoio da 
prefeitura, Dona Rita passou 
a vender seus produtos na 
estrada e todo dinheiro que 
arrecada, era investido na 
horta e em diversos cursos 
sobre cultivo de plantas e 
sementes. 

Na horta, onde praticava 
a rotação de culturas para 
conservação do solo, Dona Rita 
plantava diversas espécies de 
frutíferas, além de verduras, 
legumes e plantas medicinais. 
Algumas escolas levavam os 
alunos para a propriedade 
dela para aprenderem sobre 
os cuidados com a terra.







No ano de 2012, na semana 
anterior ao evento da 
Rio+20, Dona Rita recebeu 
a notícia de que teria que 
sair de sua propriedade, 
uma vez que a prefeitura 
precisaria daquele espaço 
para construir um ponto de 
coleta de lixo. 

Na manhã de sábado 
do dia 11 de agosto, uma 
máquina da prefeitura, 
sem nenhuma autorização 
de Dona Rita, invadiu sua 
horta, colocando tudo a 
baixo. 



“Às 8h acordei com 
uma máquina no 
jardim. Eles não 
bateram pedindo 
para entrar. Eles 
começaram 
a puxar tudo 
e jogaram na 
estrada. Eu entrei 
em choque. Não 
houve tempo para 
pegar nada.”



Desde esse momento, 
Dona Rita vem lutado 
pela defesa das pequenas 
agricultoras e dos pequenos 
agricultores, principalmente 
os que trabalham em áreas 
consideradas urbanas. 
Ela participa de diversos 
eventos, como o Encontro 
Nacional de Agroecologia, 
dando seu depoimento.

Atualmente, Dona Rita vive 
em um imóvel interditado 
pela defesa civil, onde ela 
permanece exercendo seu 
trabalho como agricultora e 
lutando para obter sua área 
produtiva de volta. 






