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Resumo: A agricultura urbana e periurbana (AUP) é praticada por indivíduos ou 
organizações formais ou informais nas mais diversas condições sociais, sua prática 
não está somente relacionada com a alternativa de renda, mas também com o lazer, 
a saúde, a cultura e o ambiente. Destacamos o envolvimento de grupos vulneráveis 
como: mulheres, desempregados, migrantes rurais,  comunidades tradicionais etc. 
Um exemplo de AUP em Campinas é a Fazenda Roseira da Comunidade 
Tradicional de Jongo Dito Ribeiro. Dentre os projetos que acontecem na Fazenda 
Roseira temos o projeto Ossaim – etnobotânica e ervas, no qual a comunidade 
constatou que muitas plantas não são mais encontradas com a qualidade e 
quantidade necessárias e por isso é preciso resgatar este saber e cultivar estas 
plantas. As plantas estão presentes em todas as religiões, principalmente nos rituais 
e celebrações, oferecendo sua energia/poder para a purificação e para a cura. Numa 
parceria da casa da agricultura de Campinas com a comunidade, foram realizados 
encontros utilizando-se a metodologia do círculo de cultura de Paulo Freire e nestas 
rodas de conversa se resgatou parte do conhecimento da comunidade sobre as 
plantas. Foi realizada a identificação botânica das plantas, a integração dos saberes 
populares e científicos sobre elas e a orientação sobre como cultivá-las, construindo-
se assim, uma coletânea de informações para cada planta, registrada numa Pasta 
(Livro Verde). Esta ação mostrou-se importante para que a comunidade possa 
incorporar à sua rotina a roda de conversa sobre plantas, acrescentando mais 
"capítulos" a este Livro Verde contribuindo para a história, memória e resistência 
cultural da comunidade. Também mostrou que o trabalho da assistência técnica e 
extensão rural (ATER) é importante para este tipo de público cada vez mais 
presente nos grandes centros e por isso a ATER deve ter um olhar mais atento e se 
preparar para atender estes beneficiários. 
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