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1. Introdução 

A proposição conceitual do AgroEcos se baseou nos temas convergentes da Agroecologia e 
Economia Solidária (EcoSol-Agroecologia). A metodologia aplicada, a pesquisa-ação, partiu 
das experiências correlatas entre os territórios e sujeitos envolvidos no Projeto, bem como de 
suas necessidades. Compreendeu-se que o caráter coletivo e colaborativo da pesquisa-ação se 
enquadrava com o cenário empreendido pelos sujeitos.  

Em diversas partes do mundo a agroecologia tem sido valorizada por diversos aspectos, por 
exemplo sobre a relação entre mudanças globais inclusive ambientais (Tomich et. al., 2011) ou 
para segurança alimentar e nutricional (Yunnan, 2016; Bernard & Lux, 2017), dentre outros 
aspectos.  
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As agendas agroecológicas europeias enfatizam muitos benefícios sociais (por exemplo, meios 
de subsistência rurais, preços justos, igualdade socioeconômica, conservação da biodiversidade 
e qualidade nutricional), cujo cumprimento depende de circuitos curtos de abastecimento. 
Assim, os produtores evitam os intermediários, retêm mais do valor que eles agregam e 
constroem relacionamentos mais próximos com os consumidores. Essas cadeias curtas são 
chamadas de redes agroalimentares alternativas, mercados próximos ou circuitos curtos na 
França (Chiffoleau, 2012; Karner, 2010; Kneafsey, 2013; Lamine & Chiffoleau, 2016).  

Sob uma perspectiva global, a agenda agroecológica propõe “garantir proximidade e confiança 
entre produtores e consumidores por meio da promoção de redes de distribuição justas e curtas 
e reinserindo os sistemas alimentares nas economias locais”, sobretudo, por meio da economia 
solidária (HLPE, 2019: 41; FAO, 2018; IPES-Food, 2021: 4). No contexto europeu, “a 
agroecologia adotou a abordagem da economia social e solidária na agricultura, mas ainda está 
em sua infância e precisará de visão política e engajamento dos consumidores”, de acordo com 
Agroecology Europe (AEEU, 2020).  

Na América Latina, a agroecologia tem tido sobreposições crescentes entre movimentos sociais 
que buscam melhores meios de vida para além da economia capitalista. O Movimento pela 
Economia Social e Solidária (ESS), também conhecido como Economia Solidária (EcoSol), 
vem construindo relações de cooperação interna e entre os empreendimentos solidários (Dal 
Ri, 2010). Na América Latina, a agroecologia tem se desenvolvido como um movimento 
político (Altieri, 2017) em oposição ao agronegócio, cujo modelo é desenvolvido a partir da 
lógica da “revolução verde”. Neste contexto, vale perguntar quais ensinamentos as iniciativas 
agroecológicas brasileiras podem apresentar ao mundo. Em particular, como estas iniciativas 
constroem capacidades coletivas para circuitos curtos solidários?  

Várias iniciativas têm promovido capacidades coletivas para o desenvolvimento de circuitos 
curtos autogestionados. As redes latino-americanas ajudaram a estimular o desenvolvimento de 
uma rede global (RIPESS, 2015). Por outro lado, o movimento agroecológico desenvolveu 
capacidades voltadas para a conservação dos recursos naturais e da manutenção da 
biodiversidade, especialmente por meio do intercâmbio de conhecimento entre produtores e 
técnicos extensionistas, um processo conhecido como diálogo de saberes (Villamar, 2012).  

A relação entre a economia solidária e agroecologia aqui se chama EcoSol-agroecologia, o que 
denota uma convergência estratégica entre esses movimentos. No Brasil, esse esforço foi 
promovido em conjunto pela Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) e o Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária (FBES, 2011). Esses movimentos desenvolveram 
capacidades coletivas de convergência e reivindicaram medidas de apoio aos mesmos, tanto em 
nível nacional, quanto local.  

Essas propostas foram acolhidas entre 2003-2016 pelo Governo Federal liderados pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT). Após uma década, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PLANAPO) reuniu diversas políticas relevantes, incluindo a economia solidária. 
Reciprocamente, o Conselho Nacional de Economia Solidária (CNES) enfatizou uma base 
solidária para a formação técnica em agroecologia. Por meio dessas estruturas nacionais, os 
movimentos sociais expandiram mais prontamente as capacidades coletivas, as redes de apoio 
e os processos de troca de conhecimento (Schmitt, 2020). 
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Alguns padrões gerais podem ser ilustrados por iniciativas de certificação e marketing coletivo 
de pequenos produtores em uma transição agroecológica. Por muitos anos as redes solidárias 
reivindicavam uma forma coletiva de certificação orgânica. Finalmente, o governo estabeleceu 
um novo quadro jurídico, chamado Organização de Controle Social (OCS). Cada OCS “tem 
uma relação de organização, empenho e confiança entre os participantes”. Este sistema visa 
“estimular uma relação direta entre o produtor e o consumidor final” (MAPA 2007, 2008). Isso 
aprimora continuamente os métodos agroecológicos e fornece coletivamente a certificação 
orgânica, que pode obter preços mais elevados nos programas de compras públicas (Schmitt et 
al., 2017: 85). 

Paralelamente, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) reuniu pequenos agricultores 
familiares para ganhar capacidades cooperativas para comercialização coletiva. Cada vez mais 
produtores têm formado ou aderido a uma OCS. Muitos grupos vendem seus produtos 
coletivamente por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assim 
ganhando mais renda.  

Para ajudar neste processo, nossa pesquisa investigou duas perguntas: Como as redes da 
EcoSol-agroecologia desenvolvem capacidades coletivas para promover circuitos curtos 
solidários? Como a pesquisa-ação pode identificar e fortalecer estas capacidades?  

Redes de EcoSol-agroecologia, desenvolvendo capacidades coletivas, se exemplificam na 
Baixada Santista. Estas redes promovem circuitos curtos para produção artesanal de diversos 
tipos, sobretudo agroecológica. Nesta região, os autores fizeram pesquisa-ação com as 
iniciativas agroecológicas, numa perspectiva de identificar e/ou afinar as perguntas analíticas. 
 

2. Plano original do projeto enfrenta a pandemia  
 
2.1  Concepção original antes do projeto 
 
A concepção do projeto foi iniciada em um seminário, em 2019, organizado pela equipe do 
LAPLAN (Laboratório de Planejamento Ambiental e Gestão Costeira da UNESP), com apoio 
da Open University (UK), e do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Foram 
convidados representantes da economia solidária e agricultores familiares da Baixada Santista, 
incluindo os Guaranis.  O intuito foi o de estimular o debate e levantar questões essenciais 
relacionadas à agroecologia e à economia solidária como base para construção de um projeto 
de pesquisa. 
 
Além das questões construídas em grupos e de forma coletiva, a equipe que estaria frente do 
desenho do projeto, o Prof. Les, o Prof. Davis e a Dra. Mônica, logo após o seminário, dirigiu-
se para uma expedição na Baixada Santista e em outros territórios, de reconhecimento de 
algumas iniciativas relacionadas à agroecologia e economia solidária. 
 
O Banco de Alimentos em Itanhaém; a União das Mulheres da Economia Solidária de Peruíbe 
(UMPES); a Cooperativa dos Produtores de Ostras de Cananéia – COOPEROSTRA e a 
COOPERAFLORESTA na Barra do Turvo, no Vale do Ribeira foram iniciativas que nos 
proporcionaram uma percepção mais próxima da realidade da agroecologia e da economia 
solidária na Baixada Santista.  
 
A visita proporcionou um apuramento de nossa sensibilidade frente à realidade e às pessoas do 
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lugar, da região. Portanto, desde o início, nos colocamos em relação à agroecologia e à 
economia solidária da Baixada Santista com uma perspectiva de pesquisa baseada nos 
sentimentos e na razão, portanto, numa abordagem metodológica sentipensante (FALS 
BORDA, 2009). Segun ele, uma practica sentipensante ‘combina la razón y el amor, el cuerpo 
y el corazón, para deshacerse de todas las (mal) formaciones que descuartizan esa armonía y 
poder decir la verdad….’ (MONCAYO, 2009: 8-9). Sentimentos de confiança foram 
despertados durante o seminário e pelas visitas em campo. Estabeleceu-se um interesse mútuo 
de construção de conhecimento e de exposição do compromisso assumido, em desenvolver 
perguntas e respostas baseadas em um contínuo diálogo. 
 
Planejou-se, portanto, um projeto baseado em relações de proximidade, presenciais, face a face 
entre a universidade e os movimentos sociais, complementando as redes socio técnicas já 
existentes no território. A partir de então, foram elencadas duas questões norteadoras para a 
investigação: 

 • Como as redes EcoSol-agroecologia desenvolvem capacidades coletivas para circuitos curtos 
solidários? 

 • Como a pesquisa-ação pode ajudar a identificar e fortalecer estas capacidades? 

A metodologia proposta se baseia no diagnóstico, monitoramento, ação e avaliação dos 
processos executados em um movimento cíclico. No início do projeto, foram propostos os 
seguintes instrumentos: 

 • Investigação primária a partir de uma revisão bibliográfica das seguintes temáticas: 
Desigualdades sociais e a questão de gênero; Métodos de pesquisa-ação; Métodos e técnicas 
(culturais) de registros de informações (Ex: cartografia social); 

• Proposição de intervenções de caráter cultural (narrativas, artes, cartografia social, música, 
etc.); sobretudoworkshops. 

• Intercâmbio de experiências por meio de Workshops virtuais  

2.2 Mudanças de planos: perguntas analíticas & metodologias  

Com o avanço da ameaça sanitária da COVID-19, o Projeto alterou o plano original de 
realização dos workshops presenciais. Outras formas de ação foram delineadas. O 
impedimento de encontros presenciais acarretou reuniões virtuais que, a princípio, elencaram 
discussões metodológicas e estudos de caso. A partir da progressão do vírus SARS-CoV-2 e do 
estado pandêmico global, surgiram novas formas de relação produção-consumo, de ferramentas 
que facilitam a comunicação (tecnologias socioterritoriais, (SANSOLO et al, 2021), e de 
relações de produção-mercado (venda/troca/doação). O AgroEcos pôde analisar essas 
mudanças a partir da perspectiva da economia solidária e foi capaz de difundir e impulsionar 
redes sociotécnicas. O Projeto passou a acompanhar e recolher registros de ações solidárias na 
Baixada Santista, Costa Verde e Vale Central. Como instrumento, constituiu-se um site para 
abrigar essas notícias e dar publicidade às ações nesses territórios. 

Neste cenário, perguntas analíticas foram acrescidas a fim de considerar o contexto mundial da 
emergência sanitária: 



 

 

 • Como estas redes se estendem ou transformam suas práticas anteriores?

• Como elas superam os gargalos, constroem aprendizados e concebem novas estratégias?

• Como elas transformam dificuldades em oportunidades?

A partir dessas diversas reestruturações para que o projeto pudesse ser desenvolvido dentro do 
contexto de pandemia, um novo olhar metodológico foi desenvolvido. As ferramentas virtuais 
de comunicação, como WhatsApp
avançar em suas reflexões-ações e construir espaços de partilhas e intercâmbios virtuais, por 
meio de seminários realizados pela plataforma Google Meet, como mostra o fluxograma 
seguinte: 

Quadro 1:

Diante desses processos e com a intensificação do uso de aplicativos de comunicação virtual 
para troca de saberes, diversas rodas de conversa e 
de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS), junto com o
Comunidades Tradicionais (FCT) produziu um vídeo que trata de forma clara as ações 
solidárias entre as comunidades tradicionais. A comunidade Jaina publicou uma ampla 
reportagem demonstrativa das soluções adotadas em Tarija, na Bolívia. E o Fórum
Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS) iniciou uma série de rodas de conversas 
virtuais, as quais o AgroEcos passou a participar ativamente.

A partir desses intercâmbios virtuais, e da leitura desses materiais, realizamos análises e 
reflexões internas que levou à reformulação das perguntas analíticas do projeto.
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• Como estas redes se estendem ou transformam suas práticas anteriores? 

• Como elas superam os gargalos, constroem aprendizados e concebem novas estratégias?

• Como elas transformam dificuldades em oportunidades? 

A partir dessas diversas reestruturações para que o projeto pudesse ser desenvolvido dentro do 
contexto de pandemia, um novo olhar metodológico foi desenvolvido. As ferramentas virtuais 

WhatsApp, face book, foram fundamentais para que 
ações e construir espaços de partilhas e intercâmbios virtuais, por 

meio de seminários realizados pela plataforma Google Meet, como mostra o fluxograma 

Quadro 1:  Fluxograma metodológico pós pandemia 

Diante desses processos e com a intensificação do uso de aplicativos de comunicação virtual 
para troca de saberes, diversas rodas de conversa e lives foram desencadeadas. O Observatório 
de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS), junto com o
Comunidades Tradicionais (FCT) produziu um vídeo que trata de forma clara as ações 
solidárias entre as comunidades tradicionais. A comunidade Jaina publicou uma ampla 
reportagem demonstrativa das soluções adotadas em Tarija, na Bolívia. E o Fórum
Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS) iniciou uma série de rodas de conversas 
virtuais, as quais o AgroEcos passou a participar ativamente. 

A partir desses intercâmbios virtuais, e da leitura desses materiais, realizamos análises e 
nternas que levou à reformulação das perguntas analíticas do projeto.

 

• Como elas superam os gargalos, constroem aprendizados e concebem novas estratégias? 

A partir dessas diversas reestruturações para que o projeto pudesse ser desenvolvido dentro do 
contexto de pandemia, um novo olhar metodológico foi desenvolvido. As ferramentas virtuais 

, foram fundamentais para que o projeto pudesse 
ações e construir espaços de partilhas e intercâmbios virtuais, por 

meio de seminários realizados pela plataforma Google Meet, como mostra o fluxograma 

 

Diante desses processos e com a intensificação do uso de aplicativos de comunicação virtual 
foram desencadeadas. O Observatório 

de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina (OTSS), junto com o Fórum de 
Comunidades Tradicionais (FCT) produziu um vídeo que trata de forma clara as ações 
solidárias entre as comunidades tradicionais. A comunidade Jaina publicou uma ampla 
reportagem demonstrativa das soluções adotadas em Tarija, na Bolívia. E o Fórum de 
Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS) iniciou uma série de rodas de conversas 

A partir desses intercâmbios virtuais, e da leitura desses materiais, realizamos análises e 
nternas que levou à reformulação das perguntas analíticas do projeto. 
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1 - As  redes de EcoSol-agroecologia promovem identidades territoriais/objetivos comuns? O 
que elas querem transformar (as condições socioeconômicas, os  sistemas agroalimentares, 
criar autonomia, resistência, agrobiodiversidade)? A diversidade permite identidades comuns? 
Como as identidades abrangem a diversidade? 

2 - Como as redes de EcoSol-agroecologia desenvolvem as capacidades coletivas: que      
capacidades são essas? (autogestão, interdependências, autonomia); quais formas (mutirões, 
diálogo de saberes, tecnologias sociais, cursos, partilhas, recuperando tradições 
produtivas/alimentares)? 

Casos/Territórios Temas Dimensões Analíticas Parâmetros Variáveis/indicadores 

Baixada santista / 
Bocaina / Valle 
Central 

Agroecologia 
e Economia 
solidária 

Capacidades 
Coletivas 

Soberania e 
Segurança 
alimentar 

Acesso/construção de 
novos mercados 

Economia solidária: empreendimentos 
EcoSol; cadeias curtas solidárias; 
autogestão; interdependências; 
autonomia; redes solidárias; 
organização de grupos de consumo; 
organização de feiras, cestas, pontos de 
venda da produção agroecológica e/ou 
tradicional, doação de alimentos 
durante a pandemia; trocas 

Produção 
agroalimentar 

Produção agroecológica; produção 
tradicional, resgate de tradições 
alimentares; consumo próprio; aumento 
da área cultivada agroecológica; 
organização do trabalho (mutirões, 
troca de dia…); tecnologia 
socioterritorial 

Uso / Recuperação de 
agrobiodiversidade 

Manejo agrícola e de recursos 
pesqueiros, reservas naturais de água e 
outros recursos, capital natural, 
biodiversidade, conhecimentos 
tradicionais associados, tecnologias 
sociais:(agroecologia, coivara, pesca 
artesanal, etc.), quintais agroecológicos, 
níveis de dependência e controle de 
sementes de origem externa 
(patrimônio genético) 

Políticas Públicas 

Extensão agroecológica; políticas 
municipais e estaduais com enfoque 
agroecológico, EcoSol e Soberania 
Alimentar; relações institucionais 

Quadro 2: Matriz analítica dos te EcoSol-Agroecologia 

3 - Que processos e metodologias estão sendo utilizadas para irradiar/ampliar as capacidades 
coletivas para o território (multiescalaridade – microterritórios – macroterritórios)? Esta 
questão vai além das iniciativas ou redes específicas. Como estas capacidades coletivas 
desenvolvidas se ampliam para além da iniciativa/comunidade/rede e se irradiam para o 
território, região (de um microterritório para um macroterritórios; de um empreendimento 
solidário para um fórum de EcoSol; de uma associação para uma rede de associações). 

4 - As  redes de EcoSol-agroecologia desenvolvem que relações com as políticas públicas? 
(políticas públicas construídas a partir da sociedade (base); em parceria com institucionalidades 
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locais, territoriais; relações de conflito; como é o acesso? Dependência ou autonomia?). 
municipal, estadual e federal. 

5 - Como as redes de EcoSol-agroecologia enfrentam as desigualdades socioespaciais, gênero, 
racial e econômicas? Que medidas para as superar? 

6 - Como estes processos (iniciativas, metodologias) constroem a emancipação das      
mulheres: (visibilidade do trabalho das mulheres, na autonomia e empoderamento delas)? 

Essas questões foram norteadoras para construção de uma matriz analítica inspirada pela matriz 
de avaliação produzida pelo Observatório dos Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina 
(OTSS), que é utilizada para o monitoramento e análise das ações do OTSS no território em 
que atuam. Uma nova matriz foi organizada para o tema EcoSol-agroecologia. 

3. Análise NVivo: metodologia 

A fim de otimizar o processo analítico, foi definido o uso do software NVivo Versão Release 
1.3, para investigação dos documentos gerados pelos territórios. O software é um instrumento 
de organização de documentos de naturezas distintas, como relatórios, artigos, vídeos, notícias 
da web, entre outros. A partir de critérios pré-definidos, o NVivo ajuda a identificar, dentro dos 
documentos, partes relativas aos critérios pré-definidos para posterior análise. 

Avançou-se nos seguintes procedimentos: importação e organização dos documentos para o 
interior do NVivo. Foram importados relatórios, capítulos de livros, artigos e transcrições de 
vídeos no formato Word e PDF, além de notícias da internet por meio doNCapture. Posterior a 
essa etapa, a equipe organizou grupos de trabalho em duplas e trios para que pudessem 
desenvolver as codificações dos arquivos. Decidiu-se que a primeira dimensão analítica 
(código) orientadora da codificação dos documentos seria “Soberania e Segurança Alimentar” 
e os parâmetros (sub-códigos) seriam: “Acesso/construção de novos mercados”, “Produção 
agroalimentar”, “Uso / Recuperação de agrobiodiversidade” e “Políticas Públicas”. 

Sendo assim, com o auxílio de ferramentas como “Pesquisa de Texto” oferecidas pelo 
Software, palavras-chaves (como “circuitos curtos”, “trocas”, “feiras”, “PAA”, “PNAE”, entre 
outras), foram utilizadas para que fragmentos de textos pudessem ser associados às categorias 
analisadas. A título de exemplo, temos o seguinte fragmento de texto de um documento da 
Baixada Santista sendo codificado no subcódigo “políticas públicas”: “Atuar para que as 
prefeituras implantem um Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) dos produtores rurais 
locais e distribuição às populações em estado de vulnerabilidade social”. 

Com mais de 700 codificações realizadas, foram elaborados relatórios das codificações de cada 
um dos quatro parâmetros para que pudessem ser analisados. Assim, estes quatro relatórios 
foram distribuídos para duplas e triplas para que estes, em reuniões virtuais e utilizando a 
ferramenta Google Docs, levantassem seus apontamentos e questões mais específicas, tendo 
como enfoque os documentos do caso Baixada Santista. A cada fragmento de texto analisado, 
uma nova questão específica era gerada, levando em consideração que estas deveriam estar 
alinhadas às perguntas analíticas já apresentadas acima. 

O mesmo procedimento foi realizado pela equipe do OTSS, junto a alguns integrantes da 
Baixada Santista. Essa colaboração permitiu uma aproximação entre os parceiros e uma troca 
de conhecimentos e olhares sobre o território. Cada momento de encontro para a realização das 
análises foi uma oportunidade para compartilhar ideias, reflexões e conhecer um pouco mais 
sobre a realidade do outro. A sistematização dos materiais e sua análise coletiva foram 



 

 

imprescindíveis para que a equipe pudesse identificar lacunas e obter um olhar ainda mais 
crítico sobre suas práticas. Apesar do trabalho longo e minucioso, o software possibilitou que a 
equipe se compreende cada vez mais suas par
codificações. 

O NVivo também possibilitou a construção de nuvens de palavras, auxiliando no trabalho por 
meio de resultados mais visuais.

A.

C. 

Imagem 1:Nuvem de palavras vinculado aos respectivos 
B. “Políticas Públicas”; C. Produção Agroalimentar”; D. “Uso e recuperação da agrobiodiversidade”.

Estas nuvens de palavras representam as palavras mais citadas, de acordo com seus respectivos 
códigos, do conjunto de documentos presentes nos três territórios: Baixada Santista, Bocaina e 
Valle Central - Tarija. 

Podemos observar que em todos, ou quase todos, encontramos a palavra “gente”, “pessoas”, 
“comunidades”, pois é a relação entre estas que se faz econ
partir da “rede” de pessoas que facilitamos o acesso aos alimentos, às “mudas”, e fortalecemos 
a produção agroecológica. É por meio das políticas públicas, como o “PNAE,” o “PAA”, dos 
“programas” que garantimos a “comerci
salvaguardando os “conhecimentos” tradicionais, protegendo o “mar” e o “território” a partir 
do respeito pelos saberes das comunidades será possível fazer um bom uso da 
agrobiodiversidade e recuperá

Pudemos também compreender os diversos sentidos das palavras “relações”, “comunidades” e 
“território”, presentes nos documentos, através da ferramenta “árvore de palavras”. Esta faz um 
levantamento de todas as vezes que o termo selecionado foi citado, tr
palavras anteriores e as cinco palavras posteriores, completando uma pequena frase. Como 
exemplos:                    

“A economia é resultado de 

“os consumidores fidelizado
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B. “Políticas Públicas”; C. Produção Agroalimentar”; D. “Uso e recuperação da agrobiodiversidade”.

Estas nuvens de palavras representam as palavras mais citadas, de acordo com seus respectivos 
conjunto de documentos presentes nos três territórios: Baixada Santista, Bocaina e 

Podemos observar que em todos, ou quase todos, encontramos a palavra “gente”, “pessoas”, 
“comunidades”, pois é a relação entre estas que se faz economia solidária e agroecologia. É a 
partir da “rede” de pessoas que facilitamos o acesso aos alimentos, às “mudas”, e fortalecemos 
a produção agroecológica. É por meio das políticas públicas, como o “PNAE,” o “PAA”, dos 
“programas” que garantimos a “comercialização” e “compra” dos produtos do mar e da terra. E 
salvaguardando os “conhecimentos” tradicionais, protegendo o “mar” e o “território” a partir 
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“A economia é resultado de relações de cooperação e não competição” (Baixada Santista)

“os consumidores fidelizados, reforçam as relações de reciprocidade.” (Baixada Santista)
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“Cabe observar que las comunidades articuladas al sistema de abastecimiento son 

“Las vendedoras provienen de distintas 

“resistiram e outros saíram do 

4. Entrevistas 

Com base na análise dos resultados apresentados a partir do Nvivo, novos questionamentos 
foram levantados, sobretudo questões mais específicas vinculadas às iniciativas agroecológicas 
e da economia solidária. Nesse sentido, organizou
selecionadas algumas iniciativas da Baixada Santista que pudessem esclarecer alguns aspectos 
como “Características das iniciativas”; “Formação de redes e pessoas”; “Financiamento”; 
“Processos auto gestionários
“Contexto de pandemia”. 

Imagem 2: Parte do roteiro de entrevistas com as iniciativas da Baixada Santista.

As entrevistas foram realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, com as 
seguintes iniciativas: Coletivo Morr

10 

“Cabe observar que las comunidades articuladas al sistema de abastecimiento son comunidades
ambientes agroecológicos marginales” (Valle Central, Tarija)

“Las vendedoras provienen de distintas comunidades y municipios” (Valle Central, Tarija)

“Esse território da Bocaina tem um histórico.” (Bocaina)

“resistiram e outros saíram do território, outros continuaram plantando” (Bocaina)

Com base na análise dos resultados apresentados a partir do Nvivo, novos questionamentos 
foram levantados, sobretudo questões mais específicas vinculadas às iniciativas agroecológicas 
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Parte do roteiro de entrevistas com as iniciativas da Baixada Santista.

As entrevistas foram realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, com as 
seguintes iniciativas: Coletivo Morro das Panelas (Peruíbe-SP), Rede Solidária de Peruíbe 
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Parte do roteiro de entrevistas com as iniciativas da Baixada Santista. 

As entrevistas foram realizadas nos meses de fevereiro, março e abril de 2021, com as 
SP), Rede Solidária de Peruíbe 
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(Peruíbe-SP); Coletivo Banana Verde (Bertioga-SP); União das Mulheres Produtoras da 
Economia Solidária de Peruíbe - UMPES (Peruíbe-SP) e Associação dos Produtores Rurais da 
Microbacia Hidrográfica do Rio Branco de Itanhaém - AMIBRA (Itanhaém-SP). O Projeto 
Conexão Mata Atlântica, identificado como um elo importante na articulação de alguns desses 
coletivos, também colaborou com uma entrevista, assim como representantes do Departamento 
de Agricultura da Prefeitura de Peruíbe. 

A partir desses diálogos, análises foram coproduzidas entre os pesquisadores do AgroEcos e os 
atores diretos e indiretos das iniciativas, e também com o auxílio do software NVivo. Nas 
análises dos resultados e transcrições de cada entrevista foram elencadas as dificuldades, 
demandas e capacidades das organizações envolvidas, sendo essas categorias vinculadas aos 
códigos dentro da lógica do software. Esse processo de codificação foi bastante importante, 
pois além de facilitar nas sistematizações, permitiu com que os pesquisadores pudessem 
priorizar as ações seguintes, dado que muitas demandas, dificuldades e capacidades coletivas 
foram compartilhadas pelas lideranças entrevistadas. 

“A gente decide tudo no coletivo, o que for bom pra maioria a gente decide. Ninguém toma a decisão sozinho, a 
gente deixa na mão de todos. Aí todo mundo entra num consenso e escolhe o que é melhor” (Marcos, presidente 
da AMIBRA - Itanhaém) 
 
Após a codificação das demandas, dificuldades e capacidades coletivas de cada entrevista 
transcrita, houve um esforço dos pesquisadores em construir uma matriz que facilitasse a 
visualização desses resultados. Essa matriz foi fundamental para que a equipe pudesse 
compartilhar estes com o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS) em 
reuniões virtuais. Assim, o projeto, junto aos parceiros, pôde construir algumas propostas de 
ação coletiva.  
 

CAPACIDADES COLETIVAS DIFICULDADES DEMANDAS 

Auto-organização gerada pela 
pandemia 

Informalidade de iniciativas Divulgação sobre produtos/orgânicos 

Uso de redes sociais (WhatsApp e 
Facebook) 

Precariedade das estradas Articulação/plataforma de diálogo 
entre 
produtores para tratar da economia 
solidária 

Constituição de relacionamentos pelo 
sentido de pertencimento e não 
somente pelos benefícios econômicos 

Consumidor se percebe como cliente e 
não como parceiro 
 

Criação de novos pontos de venda 
/horários 

Lideranças muito ativas Passividade do poder público na 
relação com a iniciativas 

Aprimoramento dos modelos 
organizacionais 

Compartilhamento de conhecimentos Pandemia diminuiu associados Assistência técnica para transição 
agroecológica 

Feiras e outros espaços como espaço de 
socialização e de referência 

Logística Apoio a logística de comercialização 

Protagonismo feminino Descontinuidade de políticas públicas Processamento de produtos 

Maturidade de algumas organizações Baixa produtividade de pequenas 
propriedades 

Desenvolvimento de finanças 
solidárias 

Relacionamento com diversas 
instituições públicas, do terceiro setor e 

Transição para democratização das 
iniciativas 

Apoio das políticas públicas 
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privadas (Rede de Relacionamentos) 

Parceria entre produtor e consumidor Falta dos espaços como feira Formação Continuada 

Interesse na transição agroecológica Idosos têm maior dificuldade de 
enfrentamento da pandemia 

Plataforma digital para comercialização 

Formalização institucional Dificuldade de integração dos 
indígenas 

Aproximação entre produtores e 
consumidores 

Autogestão Relações dificultadas pela pandemia e 
pela dinâmica do dia a dia 

Fortalecimento das iniciativas 

Formação continuada Pouca relação com atividade da pesca Desenvolvimento de um mercado 
metropolitano solidário 

Inovações na pandemia Precificação discordante entre 
produtores e consumidores 

 

Certificação como uma conquista   

Diversidade ética, gênero e etária   

Quadro 3: Matriz de análise transversal. 

A partir de julho de 2021, reuniões foram articuladas entre a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS), FESBS e a equipe do AgroEcos. Através dessa 
colaboração, foi possível identificar algumas demandas desses grupos, e dentre elas, destacou-
se a questão da transição agroecológica e como iniciar o processo de certificação desses 
produtos, provenientes da agricultura familiar e comunidades tradicionais. Nesse cenário, o 
AgroEcos realizou ao longo do segundo semestre de 2021 o Curso de Extensão em Transição 
Agroecológica: Construindo Agroecologia e Economia Solidária.  

Durante o processo de diálogo e de entrevistas com os sujeitos da pesquisa, especialmente 
àqueles que atuam junto ao Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, alguns temas 
necessitaram de aprofundamento diante da realidade vivenciada. Entre os temas, destacou-se a 
qualificação dos processos de comercialização direta, que temos nomeado de circuitos curtos 
de proximidade, seja a partir do uso de tecnologias adequadas, seja com o desenvolvimento de 
processos de reconhecimento e certificação da produção agroecológica. 

Vale ressaltar que, esse levantamento das diversas demandas ao longo das conversas com as 
lideranças das iniciativas, seguido do compartilhamento dos resultados da pesquisa com os 
parceiros e o constante diálogo com os membros do FESBS, da CDRS, Projeto Conexão Mata 
Atlântica e representantes do poder público dos municípios, tem o intuito de fazer com que 
esses processos avancem para além da finalização do projeto. O fortalecimento dessas redes e 
colocar esses sujeitos em diálogo é também um impulsionador para que as dificuldades sejam 
dirimidas e as demandas sejam trabalhadas coletivamente. 
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5. Formação continuada: Curso de Transição Agroecológica  

A partir das demandas elencadas, a equipe de pesquisadores estruturou uma proposta de 
realização de um processo de formação continuada na forma de um curso de extensão que 
mobilizasse instituições, movimentos socioterritoriais, agricultores e suas organizações, além 
de estudantes e outros profissionais interessados. Seguindo o princípio da construção coletiva, 
tal proposta foi apreciada por representantes das organizações durante dois momentos de 
diálogo, sendo propostas reformulações que foram forjando a programação. 

A metodologia sugerida partiu de proposições e elementos pedagógicos da Pedagogia da 
Alternância, em que os tempos de estudo são divididos em momentos de reflexão teórica e 
ação prática. Sendo assim, o curso foi organizado em três módulos, articulando o diálogo entre 
o conteúdo técnico e teórico com as práticas cotidianas dos sujeitos envolvidos no processo de 
formação. 

Cada módulo foi organizado da seguinte maneira: 

- O Tempo Aula (TA) ocorreu de forma virtual e teve como objetivo apresentar 
elementos técnicos e teóricos, bem como experiências acerca da temática do módulo. Foi 
mediado por um pesquisador do projeto ou parceiro do AgroEcos, e organizado em dois 
encontros de 2h, totalizando 4h. As aulas foram gravadas e os  materiais estão disponíveis no 
site do AgroEcos. 
- O Tempo Comunidade (TC) ocorreu durante a vivência cotidiana do educando e 
envolveu reflexões, leituras e ações práticas acerca da temática do módulo, acompanhado pela 
equipe do projeto AgroEcos, totalizando 8h.  
- O Tempo Reflexão e Avaliação, realizado em uma atividade virtual, mediada por um 
pesquisador do projeto AgroEcos, teve como objetivo produzir uma sistematização do 
conteúdo abordado, uma avaliação geral do módulo e a projeção de temas e conteúdos para os 
módulos seguintes. 

5.1 Protocolo de Transição Agroecológica 

No primeiro módulo do curso, houve engajamento dos técnicos da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral, órgão vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo e que tem por missão “promover o desenvolvimento rural sustentável, por 
meio de programas e ações participativas com o envolvimento da comunidade, de entidades 
parceiras e de todos os segmentos dos negócios agrícolas”. 

O curso foi organizado com apoio da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), 
que participou da elaboração do Protocolo de Transição Agroecológica, originalmente 
idealizado pelo Sistema Sisrural (Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural e 
Ambiental). O Protocolo tem como um dos objetivos estimular relações solidárias entre 
produtores e consumidores.A análise da situação ambiental das propriedades fornece ao 
produtor as informações necessárias para que ele possa definir um plano de ação que estabeleça 
prioridades de ações voltadas as melhorias das condições ambientais da propriedade associada 
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a produção de alimentos. Trata-se de uma proposta de transição, pois as transformações 
necessárias, dependem das condições financeiras, da aquisição de novos conhecimentos 
técnicos que o produtor possa adotar com a devida confiança sobre os resultados que serão 
alcançados com a adoção das técnicas e do investimento efetuado. Portanto as ações são 
empreendidas em etapas adequadas para cada produtor, para cada contexto específico, mas 
com a mesmo intensão, a de se chegar a uma produção agroecológica. Esse processo, não se 
encerra na prática do produtor, mas continua na forma com que ele se relaciona com o 
consumidor e vice-versa. A tomada de consciência de ambas as partes, isto é do consumidor 
sobre o produtor e do produtor sobre o consumidor se concretiza como um circuito curto 
solidário, um dos principais objetivos do protocolo de transição agroecológica. 

5.2 Calendário do Curso  

17/11   19:30h - Agroecologia: Uma Abordagem Conceitual. 

20 min: Monica Schiavinatto 
20 min: Pedro Ivan Cristoffoli 
40 min: Dúvidas e Debate. 

19/11 - 9h às 11h - Protocolo de Transição Agroecológica. Palestrantes: Araci Kamiyama e 
Hemerson Calgaro e produtores rurais convidados. 

-  Sensibilização em torno do Protocolo, explicar formato e importância. 
-  Envolver alguns agricultores que tenham tido a experiência. 
- Intercalar com vídeos e momentos de mostrar a experiência. 
- Apresentar questões de reflexão e atividade para o Tempo Comunidade. 

23/11 - Formação com técnicos. 

- Atividade presencial (Hemerson, Newton, Tivelli) 

26/11 - Planejando a aplicação do Protocolo de Transição Agroecológica. 

- Atividade presencial em grupo para aplicação do protocolo  

03/12 - Sistematização do protocolo. 

-   Atividade virtual em grupos divididos (Núcleos de Base) 
-  Socializar desafios para a aplicação do protocolo. 

10/12 - Síntese e Avaliação. 

-   Apresentação por núcleo de base. 

5.3 Capacitação para Extensionistas Rurais 

 
No dia 26/11/21, foi realizada uma capacitação presencial para extensionistas rurais da Baixada 
Santista. A ação ocorreu no município de Santos, no bairro São Manoel, e teve como objetivo 
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uma introdução teórica e uma atividade prática sobre a aplicação do Protocolo de Transição 
Agroecológica. 
 
O evento reuniu 14 pessoas entre extensionistas dos municípios de Itanhaém, Peruíbe, 
Mongaguá e Santos, técnicos da SSA-SP, moradores e agricultores do bairro e equipe 
AgroEcos. Todas as ações ocorreram em conformidade com as medidas de segurança contra a 
COVID-19. A introdução teórica foi aplicada pelo técnico Sebastião Wilson Tivelli (UPD-AE – 
APTA Regional de São Roque) no período da manhã, num espaço cedido pelo Centro Espírita 
Recanto da Paz. À tarde, a atividade prática ocorreu na Horta Comunitária Bons Frutos e 
propiciou diálogos com as agricultoras Carmem, Vilma e Daniela. 
 

 

Imagem 3: Carmem, Vilma e Daniela - agricultoras da Horta Comunitária Bons Frutos 

5.4 Auto-avaliação por perguntas 

Para validar a participação dos alunos inscritos, ao final de cada aula foi divulgado uma lista de 
presença com uma pergunta elaborada por cada palestrante sobre o tema da aula. Para o grupo 
do litoral de São Paulo, foram realizados cerca de 4 formulários em que os alunos inscritos e 
presentes respondiam sobre as suas percepções dos conteúdos abordados, sobre o motivo que 
os levou a participar do curso e sobre as perspectivas futuras dos próximos módulos. 

Em relação às perguntas do primeiro dia (17/11): 

i) Como construir sistemas agroalimentares agroecológicos em nossos territórios? As 
respostas se relacionam basicamente com quatro pontos: retomada dos espaços pertencentes 
aos povos originários e a reforma agrária; políticas públicas e formação/conscientização e 
formação de redes. 

ii) Como você compreende as possíveis relações entre a agroecologia e a economia 
solidária? As respostas convergem para uma relação estreita e interligada entre economia 
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solidária e agroecologia. Uma fortalecendo a outra.  Economia solidária e agroecologia são 
fundamentais e necessárias para o desenvolvimento de um modelo econômico mais sustentável 
de produção e consumo e de estilo de vida mais cooperativo e solidário. “A economia solidária, 
enquanto uma proposta de organização das relações econômicas sobre outras bases, pode 
potencializar a construção da agroecologia enquanto base dos sistemas agroalimentares”. “Uma 
nova forma de abordar a agricultura e construir sistemas agroalimentares sustentáveis em 
equilíbrio com a natureza, trazendo benefícios pra todos inclusive para agricultor”. E, “ambas 
buscam uma perspectiva de solidariedade através da equidade socioeconômica, da proximidade 
territorial, valorizando a cultura local, o espaço geográfico, a proximidade com a comunidade, 
o diálogo de saberes e principalmente a conservação e valorização da natureza”. 

iii)- Na sua percepção, a partir dos elementos discutidos, quais os desafios principais para 
que se consiga massificar a agroecologia junto à agricultura camponesa/familiar? As 
respostas mostram que, para os inscritos no curso, a promoção do diálogo entre universidade e 
comunidade por meio de cursos/eventos é um caminho para fortalecer as relações e o diálogo 
de saberes. Esse diálogo é fundamental para fortalecer a agroecologia e a economia solidária. 
“Promover espaços como este, que fortalecem as relações entre comunidade/ academia”. 

Ainda, construir coletivamente um projeto de país na qual a agroecologia é a base do sistema 
produtivo e lutar por políticas públicas, tais como: ATER e educação/formação para 
agricultores agroecológicos e/ou em transição é um desafio e, ao mesmo tempo, uma estratégia. 
“A construção de um projeto de país que, entre outras coisas, tenha na agroecologia uma 
tecnologia política central para enfrentar a crise climática em curso, a qual tem afetado (e 
afetará) a produção de alimentos e o acesso dos povos a esses”. Por fim, a organização 
cooperativa/associativa entre produtores familiares é essencial para o processo de transição 
agroecológica. 

Tivemos como dificuldade principal a participação e interação remota de alguns dos inscritos. 
Apesar de tentarmos interagir com os mesmos pelas redes através dos núcleos de estudo, a 
comunicação foi pouca fora dos horários das aulas. A maior participação ocorreu durante o 
desenvolvimento online das palestras. 

 

5.5 Análise dos participantes 

Os inscritos foram divididos em dois grupos: litoral paulista (grupo prioritário) que participou 
via sala no google meet e o grupo expandido, em que participaram pessoas de vários lugares do 
Brasil. Estes participaram via youtube. 

A análise foi realizada apenas com o grupo do litoral paulista, por abranger os territórios do 
Projeto AgroEcos (Baixada Santista, litoral norte de SP e sul fluminense). Para o outro grupo, 
apresentaremos apenas alguns dados. 

Grupo Geral (YouTube) 

Participaram do curso 70 pessoas de 13 estados brasileiros. A maior parte de São Paulo 
(21,4%), seguida do Maranhão (11,4%). Estes números evidenciam a abrangência do curso e o 



 

 

interesse sobre o tema da agroecologia e economia solidária. O gráfico a seguir mostra o % de 
participantes por estado. 

Imagem 4. 

O motivo do interesse dos participantes nos evidencia al
dos alunos se inscreveu por curiosidade/interesse pela área (40,7%). Os técnicos/extensionistas 
que querem atuar com a temática foram 23% e os agricultores 13,3% e se somarmos as demais 
respostas: os que produzem e os 
comercialização temos 21,2%. Assim, entre técnicos e produtores ou possíveis produtores, 
tivemos um total de 57,5% que era o público prioritário da proposta do curso. Cerca de 2% têm 
interesse nas políticas públicas.
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Grupo do litoral paulista 
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interesse sobre o tema da agroecologia e economia solidária. O gráfico a seguir mostra o % de 

Imagem 4. Gráfico com percentual de inscritos por UF. 

O motivo do interesse dos participantes nos evidencia algumas questões importantes. Boa parte 
dos alunos se inscreveu por curiosidade/interesse pela área (40,7%). Os técnicos/extensionistas 
que querem atuar com a temática foram 23% e os agricultores 13,3% e se somarmos as demais 
respostas: os que produzem e os que querem produzir para consumo próprio ou para 
comercialização temos 21,2%. Assim, entre técnicos e produtores ou possíveis produtores, 
tivemos um total de 57,5% que era o público prioritário da proposta do curso. Cerca de 2% têm 
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Esses inscritos eram prioritários por serem dos territórios de atuação do AgroEcos e 
participaram do curso via sala do 
de Peruíbe, 07 de Ubatuba, 05 de São Sebastião, 04 de Bertioga, 03 de Itanhaém, 02 de 
Guarujá, 02 da Praia Grande e 01 de Caraguatatuba.

No primeiro dia (17/11) cujo tema central foi o conceito da agroecologia, a maior participação 
foi dos alunos de Santos e Peruíbe (28,6%), seguida de São Sebastião (14,3%) e no segundo 
dia (19/11), apresentando e discutindo o protocolo de transição agroecológica, houve um 
aumento da participação dos alunos de Santos (40%). Em Peruíbe e São Sebastião, ho
praticamente o mesmo percentual de participação e em Itanhaém houve um aumento de 9,5% 
(1. Dia) para 13,3% (2. Dia).  Ver gráficos 3 e 4. Estes percentuais de participação podem 
indicar o interesse pelas temáticas específicas tratadas em cada dia.

Imagem 6:

Imagem 7: 

De maneira geral tivemos 77 alunos presentes no curso virtual, considerando presença em 2 
dias do curso e recebimento do certificado. Do curso virtua
inscritos foram SP, MA e BA. 
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Esses inscritos eram prioritários por serem dos territórios de atuação do AgroEcos e 
participaram do curso via sala do google meet. Participaram 43 pessoas, sen
de Peruíbe, 07 de Ubatuba, 05 de São Sebastião, 04 de Bertioga, 03 de Itanhaém, 02 de 
Guarujá, 02 da Praia Grande e 01 de Caraguatatuba. 

No primeiro dia (17/11) cujo tema central foi o conceito da agroecologia, a maior participação 
dos alunos de Santos e Peruíbe (28,6%), seguida de São Sebastião (14,3%) e no segundo 

dia (19/11), apresentando e discutindo o protocolo de transição agroecológica, houve um 
aumento da participação dos alunos de Santos (40%). Em Peruíbe e São Sebastião, ho
praticamente o mesmo percentual de participação e em Itanhaém houve um aumento de 9,5% 
(1. Dia) para 13,3% (2. Dia).  Ver gráficos 3 e 4. Estes percentuais de participação podem 
indicar o interesse pelas temáticas específicas tratadas em cada dia. 

agem 6: Inscritos do litoral paulista do dia 17/11 

Imagem 7: Inscritos do litoral paulista do dia 19/11. 

De maneira geral tivemos 77 alunos presentes no curso virtual, considerando presença em 2 
dias do curso e recebimento do certificado. Do curso virtual, os estados com maior número de 
inscritos foram SP, MA e BA.  

Esses inscritos eram prioritários por serem dos territórios de atuação do AgroEcos e 
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(1. Dia) para 13,3% (2. Dia).  Ver gráficos 3 e 4. Estes percentuais de participação podem 
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No curso presencial do dia 23/11 tivemos 17 pessoas presentes, sendo 7 técnicos e/ou 
extensionistas. Alguns dos técnicos/extensionistas sugeriram como locais para aplicação do 
protocolo o município de Itanhaém, Santos, Mongaguá e Guarujá. Além disso os motivos que 
levaram esse público a realizar o curso foram: 40,7% por interesse/conhecimento no tema; 
13,3% se autodenominou agricultor com interesse na transição agroecológica; 23% se 
autodenominou como técnico extensionista e quer ou já trabalha com o tema; 5,3% já produz 
agroecológicos mas não conhece o processo de certificação; e o restante demonstrou interesse 
em produzir produtos agroecológicos para consumo próprio e/ou comercialização. 

De acordo com os formulários preenchidos pelos participantes, o público demonstrou interesse 
pela continuidade do curso trazendo como sugestões de temas para os próximos módulos, as 
seguintes demandas: cadeias de comercialização, segurança alimentar para comunidades 
carentes, produção, movimento social, técnicas e práticas de plantio, logística operacional e 
monitoramento, preservação ambiental (recursos hídricos e bióticos); protocolo em outros 
estados; processos de certificação; legislação etc. 

6. Intercâmbiopela visita na Bocaina 

 
Após o acumulado de troca de conhecimentos por meio de seminários, entrevistas e cursos, 
somado às flexibilizações de algumas medidas restritivas contra o Covid-19, a equipe do 
AgroEcos organizou um intercâmbio presencial entre os territórios da Baixada Santista e da 
Bocaina. O intuito da atividade foi fazer com que as iniciativas da Baixada Santista, com as 
quais o projeto se relacionou, fossem visitar as hortas produtivas e roças dos agricultores de 
Ubatuba. A proposta foi uma construção entre AgroEcos, FESBS e parceiros da CDRS e ATER 
de Ubatuba. Além disso, essa ação dialoga diretamente com as demandas levantadas como 
“fortalecimento das iniciativas” e “formação continuada”. 
 
O encontro foi realizado nos dias 25 e 26 de março de 2022, e contou com a participação de 
agricultoras, consumidores conscientes e integrantes do poder público de Peruíbe, Santos, 
Mongaguá e Bertioga, com as quais o projeto já vinha dialogando ao longo dos dois anos. 
 
No primeiro dia (25/03) o grupo visitou a horta orgânica de Regiane e José, na Fazenda Velha 
em Ubatuba. Ali são produzidos e comercializados a mais de 30 anos hortaliças, como couve, 
salsinha, quiabo, inhame, banana, abobrinha, rúcula, entre outros produtos orgânicos da 
agricultura familiar. Hoje, a família é membro da Organização de Controle Social (OCS). Esta 
é uma forma de regularização da produção orgânica, em que a garantia da qualidade orgânica é 
dada pelos agricultores numa relação de confiança estabelecida com os consumidores por meio 
da venda direta (feiras, entrega em domicílio ou em locais de trabalho, no sítio) ou por meio da 
comercialização para as entidades governamentais em modalidades como PAA, PNAE ou 
programas dos governos locais (EMATER, 2016). 
 
Os agricultores da Fazenda Velha, em uma roda de conversa, compartilharam com os parceiros 
da Baixada Santista sobre a história da fazenda, o processo da certificação da produção e seus 
gargalos e suas formas e locais de comercialização, como feiras, organização de entrega de 
cestas, venda em quitandas e restaurantes. Regiane, agricultora familiar, comentou sobre sua 
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experiência ao longo da pandemia, alegando ter, no início, um aumento significativo na 
procura por alimentos orgânicos, o que fez com que eles aumentassem sua produção e 
comercialização, principalmente de cestas. Todavia, de acordo com a agricultora, isso vem 
mudando ao longo do tempo, sobretudo devido à crise socioeconômica na qual o Brasil está 
passando, fazendo com que as feiras e demandas diretas diminuíssem. O assunto rendeu 
quando os agricultores e os parceiros do poder público da Baixada Santista também 
partilharam seu dia a dia na lida com a terra e as políticas públicas que fortalecem os circuitos 
curtos locais. Após a roda de conversa, o debate continuou. Dessa vez em torno da roça. José 
mostrou aos colegas sua estufa e seu sistema de irrigação, levantando a discussão sobre 
tecnologias socioterritoriais, manejo da produção, e soberania e segurança alimentar. 
 

 

Imagens 8 e 9: Visita na Fazenda Velha.   

 
Finalizando a visita na Fazenda Velha, o grupo se deslocou para o quintal produtivo de Ana 
Lucia. A agricultora fez um tour pela sua roça e quintal, hoje mais voltado para autoconsumo, 
doações e trocas, mas também comercializa em feiras e é vinculada ao OCS. Ali, Ana cultiva 
mandioca, abacaxi, banana, hortaliças, entre outros alimentos agroecológicos. Os resíduos 
orgânicos da produção são tratados em seu biodigestor, tecnologia social que gera biogás, 
canalizado para o fogão de sua cozinha, e biofertilizante, usado para adubar a terra de seu 
quintal, trazendo mais autonomia à produtora. Os momentos de conversa entre o grupo foram 
muito ricos, por exemplo, quando Ana Lucia e Imaculada (agricultora de Peruíbe e quilombola) 
compartilharam suas experiências com a Caderneta Agroecológica (CA). A CA  é um 
instrumento de mensuração criado para auxiliar na administração da produção de mulheres 
agricultoras, por meio do registro do consumo, da troca, da venda e da doação do que é 
cultivado nos quintais produtivos. Ao sistematizar o trabalho das agricultoras familiares, a 
caderneta dá visibilidade à contribuição da mulher na manutenção da unidade produtiva, 
promovendo a agroecologia, a segurança alimentar e nutricional e a geração de renda 
(LOPESNETO, et al., 2019). 
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Imagem 10: Roda de conversa no Sítio das Palmeiras  

 
No segundo dia do intercâmbio (26/03), as roças visitadas foram em Ubatumirim, Ubatuba-SP, 
em especial o Sítio das Palmeiras e o Sítio de Dona Dalva e Seu Euclides. No Sítio das 
Palmeiras o grupo foi recepcionado com um café da manhã delicioso, com a especialidade da 
casa, o pão e suco de juçara (Euterpe edulis), nativa da Mata Atlântica. Nessa propriedade, os 
agricultores Felipe e Tamie comentam sobre a espécie ser o carro chefe da família, mas 
também cultivam outros alimentos como banana, Cambuci, abacate, vinagreira, mandioca, 
entre outras hortaliças e frutíferas nativas. Os produtores enfatizaram a importância do 
replantio e manejo da juçara nas roças, principalmente por estarem inseridos na zona de 
amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar, local passivo de conflitos com a 
fiscalização ambiental.  
 
O Euterpe edulis é uma espécie ameaçada de extinção, por ter sido por muito tempo alvo de 
corte para extração do palmito. Hoje, o Sítio das Palmeiras, assim como outras roças presentes 
na região de Ubatuba, faz uso da polpa da juçara para geração de renda dos agricultores 
familiares, proporcionando a dispersão das sementes e produção de mudas para implementação 
de novos módulos agroflorestais. Felipe e Tamie mostraram aos convidados da Baixada 
Santista os processos de colheita da juçara e falaram sobre o beneficiamento e comercialização 
com apoio da Associação de Bananicultores do Ubatumirim, organização comunitária que 
possui os equipamentos necessários para o despolpamento da juçara. Essa organização 
possibilitou que a família vendesse para a merenda escolar, apesar de hoje só comercializarem 
para o consumidor direto. 
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Imagens 11 e 12: Rotina da roça. 
 

Em seguida, Dona Dalva e Seu Euclides mostraram também sua rotina na roça e nos quintais 
produtivos, falando sobre a lida com a terra e a rotina de comercialização nas feiras. Seu 
Euclides comenta sobre a importância destas para os agricultores e agricultoras como um 
espaço de construção de relações. Juntos, eles vendem tanto para feiras convencionais, aos 
sábados, quanto para feiras orgânicas, às terças, como a Rede Agroecológica Caiçara, em 
Ubatuba. Trouxeram também o debate das certificações e dos selos de orgânicos, sendo estes 
bastante importantes para a valorização dos produtos, porém bastante burocráticos e custosos. 
A agricultora traz a reflexão, assim como os agricultores da Fazenda Velha, sobre as relações 
de confiança serem tão importantes quanto o selo. Seu José compartilha que ter e manter a 
certificação é muito difícil e cara, muitas vezes preferindo a tradicional venda no boca-a-boca. 
 
O encontro foi finalizado com chave de ouro no restaurante do Quilombo do Campinho da 
Independência, em Paraty-RJ. O espaço é bastante simbólico quando se trata da luta pela 
agroecologia, economia solidária e pelo território. Foi feita, após o almoço, uma roda de 
conversa de fechamento para que os convidados e organização avaliassem a atividade. E a 
conclusão é que o encontro foi um sucesso. Para os membros da Baixada Santista, tanto para os 
produtores, quanto para os representantes do poder público, foi muito bom conhecer todas 
essas experiências de perto. Ver os produtores vinculados ao OCS foi uma inspiração, mesmo 
trazendo para o debate os desafios para tal. Em meados de 2015, os agricultores da OCS 
Agroecológica de Ubatuba conquistaram a Declaração de Cadastro do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, regularizados, comercializavam seus produtos de 
forma direta ao consumidor, na Feira Agroecológica e Orgânica Espaço Saudável e na Rede 
Agroecológica Caiçara. Essa é uma grande conquista, que deve ser mostrada e replicada. Para 
os representantes da CATI/CDRS e ATER também foi um grande prazer organizar e presenciar 
essas trocas.  
 

 

Imagem 13: Convidados e pesquisadores. 

7. Discussão das perguntas analíticas -  

7.1. Baixada Santista: capacidades coletivas para EcoSol-agroecologia  
 
A Baixada Santista é uma região metropolitana localizada no litoral do estado de São Paulo. 
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Destaca-se Santos, uma importante cidade portuária que conecta os mercados nacionais e 
latino-mericanos aos demais mercados internacionais. Oito cidades costeiras têm produção de 
alimentos em pequena escala; alguns municípios possuem uma agricultura Peri urbana 
significativa.  
 
Na última década, as redes EcoSol-agroecológicas têm buscado construir capacidades 
coletivas, enfatizando o acesso aos mercados agroecológicos, isto é, a construção de circuitos 
curtos, por meio de contratos públicos e mercados de agricultores.  
 
Apoiando essa agenda, gestores de políticas públicas formaram uma rede regional para 
coordenar e aprimorar estratégias. A política nacional de EcoSol ajudou a rede regional a 
constituir o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS, 2020a). Em 2019, as 
políticas públicas de economia solidária foram desmanteladas com o fim da Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (Chiarello, 2019). Porém, o FESBS deu continuidade aos 
esforços de treinamento. Em alguns casos, foram apoiadas pelo poder público dos municípios 
da Baixada, durante o período entre 2016-18 (Microbacias II, 2017).  
 
Em relação à agroecologia, alguns temas foram destacados no âmbito do FESBS, como por 
exemplo a promoção do conhecimento sobre Plantas Alimentícias Não Convencionais 
(PANCs), que valorizam a agrobiodiversidade e sua diversidade sociocultural. Elas fornecem 
meios para a produção de medicamentos fitoterápicos e / ou alimentos tradicionais. Diversos 
produtos levemente processados e comercializados, no âmbito da economia solidária da 
Baixada Santista, são elaborados com o cuidado adequado, de tal forma que segundo os 
consumidores, “os produtos lembram os sabores e aromas preferidos da infância”; os alimentos 
levemente processados têm uma vida útil mais longa, geram uma renda maior e evitam o 
desperdício. Todos estes aspectos têm ajudado os agricultores a construir relações mais 
estreitas com os consumidores. 

Além da produção agroecológica outros temas foram promovidos pelo FESBS como por 
exemplo o Turismo de Base Comunitária, também de forma coletiva, vinculando a produção 
agroecológica a outras atividades artesanais, por ex. roupas, joias, serviços, etc. As 
cooperativas e redes de mulheres têm desempenhado um papel central. Dentro da FESBS, o 
coletivo feminista EcoSol Mulher realiza eventos regulares para a promoção do fortalecimento 
da autonomia das mulheres. 

A partir deste olhar sobre a Baixada Santista, tornou-se fundamental em nossa pesquisa 
entender o significado da economia solidária para os sujeitos que atuam neste território. Um 
conceito que foi bastante discutido, veio dos coordenadores da FESBS que conceituam 
economia solidária como uma "economia de proximidade" em múltiplos sentidos (Rodrigues 
da Silva et al., 2018: 214-16). Daí surgiu um debate com todos os participantes do projeto 
sobre este conceito e como ele é traduzido nos territórios. Assim, entendemos a economia de 
proximidades de 5 aspectos: 

• A proximidade organizacional reúne os produtores para que eles possam mutualizar seus 
recursos dentro e entre esses grupos. Isso é necessário para estabelecer relações de confiança, 
reciprocidade e solidariedade entre os produtores. 

• A proximidade cultural inclui características culturais comuns, sabedoria dos anciãos, 
rituais religiosos, festivais e conhecimento agrícola tradicional. Os métodos participativos 
podem ajudar a vincular este último ao conhecimento técnico, gerando formas que melhor se 
conectam com os consumidores. 

• A proximidade geográfica pode ser usada para estabelecer coesão social, relações de 
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solidariedade e relações equitativas que proporcionem ganhos financeiros e de aprendizagem 
para todos os membros da cadeia produtiva. 

• Proximidade institucional inclui interações com profissionais de autoridades públicas que 
podem fornecer medidas de apoio para as atividades de EcoSol. Esse apoio pode ser facilitado 
por esses profissionais integrando sua experiência por meio de um fórum local de EcoSol. 

• Proximidade de propósitos (ou comuns) podem ativar e ligar as várias proximidades. Além 
disso, esse esforço desenvolve capacidades coletivas para tais proximidades (Rodrigues da 
Silva et al., 2020), conforme explicado a seguir. 

A pesquisa-ação participativa pode ajudar a estender essas proximidades (Rodrigues da Silva et 
al., 2018: 214). Suas sinergias podem viabilizar uma economia solidária. 

7.2. Redes EcoSol-agroecologia enfrentam a pandemia 

A pandemia do novo Corona vírus (Covid 19) promoveu restrições e desafios à população 
mundial. O afastamento social, as medidas de higiene, o uso de máscaras e a comunicação 
remota via rede de computadores e telefones celulares se tornaram usuais em todo o mundo e 
obviamente também na Baixada Santista. 

Depois que a pandemia Covid-19 se intensificou em março de 2020, as autoridades estaduais 
do Brasil fecharam escolas para limitar as infecções. Algumas autoridades locais usaram 
fundos para distribuir alimentos a pessoas vulneráveis, respondendo à pressão da sociedade 
civil. Quando os governos estaduais do Brasil impuseram medidas protetoras de higiene e 
distanciamento social, cargas mais pesadas recaíram sobre as pessoas de baixa renda e os 
pequenos produtores sem que tivessem o apoio necessário para sua subsistência. 

Os novos requisitos colocaram dificuldades especiais para as feiras de produtores ao ar livre, 
geralmente chamadas de Feiras do Agricultor ou Produtor. As novas medidas de higiene 
incluíram: desinfecção das barracas de alimentos, mantendo uma distância mínima entre elas, e 
evitar a infecção por meio do manuseio, embalagens, sacola plástica ou meio de pagamento do 
produto. Algumas feiras adotaram esforços especiais para as medidas de higiene, mas outras 
não conseguiram cumprir e tiveram que suspender as operações. (Menezes & Almeida, 2021; 
Preiss, 2020).  

As redes locais de solidariedade atuaram para ajudar os produtores a cumprir, a estimular a 
venda direta por outros meios e a facilitar as trocas de produtos excedentes. Eles também 
promoveram doações para indivíduos vulneráveis. Como a FESBS enfatizou, as doações não 
são caridade: "Nas relações de dádiva, o objetivo é estabelecer um vínculo social. Dificilmente 
uma economia poderá ser solidária se aqueles que a reivindicam não se inspirarem no princípio 
da dádiva" (noFacebook, 16.07.2020). 

A FESBS organizou mesas-redondas regulares online (lives) para discutir novas estratégias. Os 
palestrantes incluíram iniciativas de marketing coletivo, redes EcoSol, pesquisadores 
acadêmicos e oficiais de políticas públicas que apoiaram esses esforços. 

7.3 Iniciativas de marketing coletivo 

No sentido de dar visibilidade à EcoSol, surgiram iniciativas de marketing coletivo. A 
pergunta: Como as relações próximas são ilustradas por iniciativas na Baixada Santista? 
Algumas iniciativas neste sentido. As citações aqui vêm de suas páginas no Facebook e de 
nossas entrevistas de pesquisa em 2021; veja Anexo. 



 

 

Na maior cidade da Baixada, Santos, uma nova rede de solidariedade foi estabelecida cerca de 
um ano antes da pandemia. Chamados de
produtores e consumidores conscienciosos” localmente. O termo 
duplo: produtos livres de pesticidas e distribuição livre de intermediários com fins lucrativos. 
Eles destacaram a conservação de recursos, a solidariedade e os meios de subsistência 
socialmente justos decorrentes dos métodos de produção ag
acesso popular aos produtos de bem” (na página do Facebook).

Imagem 14:

Esses objetivos foram alcançados por meio de uma CSA (Comunidade que Sustenta a 
Agricultura). Geralmente um grupo 
anual da produção agrícola; em contrapartida os consumidores recebem os alimentos 
produzidos pelo sítio ou fazenda sem outros custos adicionais, criando assim uma proximidade 
cultural entre produtores e consumidores. Durante a pandemia, a demanda pela aquisição de 
alimentos aumentou, mas muitos assinantes não conseguiram chegar ao ponto de distribuição.

Assim, o Livres Consumidores Conscientes organizou pontos de coleta menores ou entregas 
em domicílio, para produtos agroecológicos que de outra forma, não teriam escoamento. As 
entregas em domicílio foram viabilizadas por uma cooperativa de 
aos entregadores de aplicativo.  O Livres publica 
e produtores que fornecem os produtos alimentícios (Livres, 2021). Assim, os assinantes
consumidores podem melhor entender e apoiar os métodos de produção.

Em Peruíbe, cidade ao sul da Baixada Santista, as redes EcoSol
estimuladas por diversos coletivos. Destacamos aqui a União Mulheres Produtoras de EcoSol 
(UMPES), a União EcoSol de Mulheres Produtoras e o Coletivo Morro das Panelas. Um 
propósito comum tem sido a ajuda mútua como base para dignidade, maior renda e vínculos 
afetivos. 

Estes grupos têm construído uma proximidade cultural com consumidores:

...  os grupos informais, ainda que não acessem as políticas públicas, têm criado importantes vínculos sociais com 
a clientela das feiras. A partir do respeito, confiança, cooper
os produtores e consumidores locais. Estes sentem
onde os alimentos são produzidos, gerando estreitamento das relações interpessoais de amizade e 
(Ramos e Calgaro, 2021). 

A UMPES co-geriu a Feira do Agricultor semanal junto ao município e promoveu a 
participação feminina em cursos de aperfeiçoamento profissional. Algumas cooperativas de 
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Na maior cidade da Baixada, Santos, uma nova rede de solidariedade foi estabelecida cerca de 
um ano antes da pandemia. Chamados deRede Livres Consumidores Conscientes, eles “unem 
produtores e consumidores conscienciosos” localmente. O termo Livres tem
duplo: produtos livres de pesticidas e distribuição livre de intermediários com fins lucrativos. 
Eles destacaram a conservação de recursos, a solidariedade e os meios de subsistência 
socialmente justos decorrentes dos métodos de produção agroecológicos: “Promovemos o 
acesso popular aos produtos de bem” (na página do Facebook). 

Imagem 14: O Rede Livres Consumidores Conscientes. 

Esses objetivos foram alcançados por meio de uma CSA (Comunidade que Sustenta a 
Agricultura). Geralmente um grupo fixo de consumidores se compromete a cobrir o orçamento 
anual da produção agrícola; em contrapartida os consumidores recebem os alimentos 
produzidos pelo sítio ou fazenda sem outros custos adicionais, criando assim uma proximidade 
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mulheres obtiveram certificação agroecológica por meio de uma OCS, obtendo assim, preços
mais vantajosos. Esses arranjos exemplificam uma maior proximidade organizacional entre 
esses coletivos como a UMPES.  
sentimentais: 

Agir com transparência e sinceridade.  Quando vem uma mulher que pede qual
a mão de uma forma solidária... A gente 
as dificuldades (entrevista, 03.04.2021).

Durante a pandemia, a Feira do Agricultor em Peruíbe, se descont
principalmente por dois motivos: os riscos do vírus dissuadiram os seus habituais clientes e as 
instalações não podiam ser facilmente adaptadas às necessidades de higiene. Para minimizar o 
contato humano, as cestas de alimentos
de coleta alternativos, ou então entregues nas casas das pessoas (Itanhaém 

Imagem 15:

A UMPES também estabeleceu uma feira virtual online
faziam um pool de seus produtos, montavam cestas básicas no 
pedidos online e depois distribuíam a renda de acordo com critérios que haviam acordado 
democraticamente (Silva et al, 2020). Além disso
membros do UMPES podiam oferecer maior variedade aos consumidores e aumentar sua 
renda. Essa nova prática teve um papel solidário: "Valorizamos as trocas de produtos, vistas 
como uma prática necessária para criar re

Itanhaém, vizinha a Peruíbe, é cidade da sede da Associação dos Produtores Rurais da 
Microbacia Hidrográfica de do Rio Branco (AMIBRA). O FESB em conjunto com a prefeitura 
tem oferecido processos de formaç
autogestão coletiva foi fortalecida, assim como a visão estratégica dos agricultores.

Ilustrando a proximidade organizacional, os eventos de treinamento da FESBS ajudaram a aumentar a 
participação e liderança das mulheres. Dentre os diversos seminários de Itanhaém, um foi intitulado ‘
Mulher: a emancipação da mulher através da economia solidária’ (Itanhaém 

No que se refere à proximidade institucional: junto com o município, por muitos anos a 
AMIBRA co-administrou a Feira do 
2020, o município ajudou a encontrar um local maior, com menos bancas, de form
distância necessária entre produtores e consumidores. Montou
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mulheres obtiveram certificação agroecológica por meio de uma OCS, obtendo assim, preços
mais vantajosos. Esses arranjos exemplificam uma maior proximidade organizacional entre 
esses coletivos como a UMPES.  Esta proximidade desenvolve ajuda mútua e laços 

Agir com transparência e sinceridade.  Quando vem uma mulher que pede qualquer tipo de ajuda, a gente estende 
a mão de uma forma solidária... A gente está trabalhando de uma forma conjunta, é mais fácil passar né, enfrentar 
as dificuldades (entrevista, 03.04.2021). 

Durante a pandemia, a Feira do Agricultor em Peruíbe, se descontinuou na sua forma anterior, 
principalmente por dois motivos: os riscos do vírus dissuadiram os seus habituais clientes e as 
instalações não podiam ser facilmente adaptadas às necessidades de higiene. Para minimizar o 
contato humano, as cestas de alimentos puderam ser retiradas em um drive
de coleta alternativos, ou então entregues nas casas das pessoas (Itanhaém Prefeitura, 2020

 

Imagem 15: Drive-thru, Feira do Agricultor em Peruíbe 
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renda. Essa nova prática teve um papel solidário: "Valorizamos as trocas de produtos, vistas 
como uma prática necessária para criar relacionamentos mais justos" (Capozzi et al., 2020).

Itanhaém, vizinha a Peruíbe, é cidade da sede da Associação dos Produtores Rurais da 
Microbacia Hidrográfica de do Rio Branco (AMIBRA). O FESB em conjunto com a prefeitura 
tem oferecido processos de formação em EcoSol-agroecologia há muitos anos. A capacidade de 
autogestão coletiva foi fortalecida, assim como a visão estratégica dos agricultores.

Ilustrando a proximidade organizacional, os eventos de treinamento da FESBS ajudaram a aumentar a 
liderança das mulheres. Dentre os diversos seminários de Itanhaém, um foi intitulado ‘
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reunir produtos de diversos produtores. Eles também instalaram um drive-thru para que os 
consumidores se sentissem mais protegidos do vírus. Suas mensagens enfatizaram a qualidade 
dos alimentos para a saúde: "Você é o que você come, então você deve comer alimentos 
saudáveis." 

Como forma de ajuda mútua, os membros fazem trocas de alimentos para oferecer mais 
diversidade: “Acontece sim, entre os produtores acontece. O pessoal se ajuda muito né, tem 
essa troca’ (entrevista, 06.03.2021). 

Por mais de uma década, o município administra umBanco de Alimentos, comprando produtos 
para alimentação escolar e pessoas vulneráveis, por ex. dos produtores da AMIBRA. Quando 
Itanhaém suspendeu o programa de alimentação escolar durante a pandemia, a AMIBRA 
buscou outros contratos para fornecimento de seus produtos e passaram a comercializar em 
dois municípios, ambos da Baixada Santista que deram continuidade ao programa de 
alimentação escolar: Mongaguá e Guarujá (AMIBRA no Facebook, 23.03.2021; entrevista, 
06.03.2021). 

Com sede em Bertioga, o Coletivo Banana Verde teve sua origem durante a pandemia, quando 
o fechamento das tradicionais feiras levou vinte produtores a iniciar a comercialização coletiva. 
Em vez de uma cooperativa, o Coletivo combina produtores e associações com suas próprias 
identidades separadas. No que diz respeito à proximidade organizacional, “Somos um coletivo 
de agricultores familiares e pequenos produtores de alimentos e bebidas artesanais, 
empenhados em criar uma rede de produtores e consumidores, para a construção de uma nova 
economia” (página noFacebook). 

Um propósito comum tem sido a ajuda mútua: 

‘O produtor orgânico é acostumado a trabalhar em grupo.  A gente está batendo de frente com o mercado.  O 
dinheiro é uma ferramenta política para apoiar o coletivo para uma nova economia’; ‘As mulheres membros “têm 
uma presença fundamentalmente rica”’ (entrevista, 18.04.2021). 

O Coletivo Banana Verde fez o marketing coletivo por meio de pedidos online pré-pagos. Com 
esse arranjo, os produtores perdem menos alimentos para o lixo, do que nas feiras. O Coletivo 
procura educar os consumidores sobre as alternativas agroalimentares. “Os consumidores 
devem entender que são uma parte ativa fundamental da manutenção de um espaço” para 
métodos agroecológicos. A divulgação enfatiza métodos agroecológicos para produtos 
sazonais: “Os produtos são atualizados semanalmente de acordo com a disponibilidade dos 
ingredientes e os ritmos da Natureza!” (Banana Verde no Facebook, 23.06.2020).   

O Coletivo gostaria de compartilhar sua experiência de marketing coletivo para estimular uma 
economia solidária mais ampla. “Eu gostaria que isso aqui fosse replicado, se a gente pudesse 
lapidar um modelo parecido e conseguir replicar em outros lugares”.  O coordenador sugeriu 
que um curso poderia ajudar nesta tentativa (entrevista, 01.06.2021). 

7.4 Propósitos comuns ativando as proximidades da EcoSol 

Nestas iniciativas, como as relações próximas emergem dos esforços coletivos das redes 
EcoSol-agroecologia?  Em cada caso anteriormente citado, propósitos próximos ativam e ligam 
outras proximidades. Se os quatro casos forem combinados, juntos eles ilustram as seguintes 
formas: 

• Propósitos de proximidade: procuram aprofundar uma ajuda mútua recíproca e uma 
autogestão democrática. Eles desenvolveram conhecimento coletivo para métodos de produção 
agroecológicos, baseados em recursos agro-biodiversos. Isso fornece uma base para obter o 
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apoio do consumidor e aumentar a renda dos produtores. A liderança feminina (protagonismo 
feminino) visa fortalecer suas capacidades, destacar sua contribuição econômica e superar as 
desigualdades de gênero (por exemplo, AMIBRA, UMPES e Coletivo Banana Verde). Esses 
propósitos comuns ativaram e vincularam outros tipos de proximidade, como segue: 

• Proximidade organizacional: os programas de treinamento ajudaram os produtores a construir 
capacidades coletivas, por ex. estabelecer uma Organização de Controle Social (OCS) para 
métodos agroecológicos e eventual certificação orgânica (Ex: AMIBRA e UMPES). Ao se 
adaptar à pandemia, em alternativa às feiras, planejou-se adaptações como instalações de drive-
thru para entrega de alimentos ao consumidor. As iniciativas de marketing coletivo têm ligado 
os pedidos online com novos sistemas de entrega (por exemplo, os eco ciclistas do Livres e o 
Coletivo Banana Verde). 

• Proximidade cultural: diversas tradições agroalimentares foram revividas para reconectar os 
produtores aos consumidores. Alimentos sazonais são promovidos como mais ambientalmente 
sustentáveis, com educação do consumidor sobre métodos de cozimento (por exemplo, Livres, 
Coletivo Banana Verde, UMPES). Alguns produtos são levemente processados, aumentando a 
longevidade e o apelo estético, em contraste com os alimentos ultraprocessados. O 
conhecimento agrícola tradicional foi integrado ao conhecimento tecno científico por meio do 
diálogo de saberes 

• Proximidade institucional: Tendo solicitado diversas medidas de apoio ao poder público, 
algumas iniciativas ganharam vendas de contratos públicos, facilidades para Feiras, drive-thru, 
transporte, montagem de cabazes alimentares, etc. Este apoio foi facilitado pela FESBS 
reunindo profissionais do EcoSol, integrando suas experiências e divulgando adaptações 
criativas durante a pandemia. 

Como um projeto político, estas redes promovem a EcoSol como uma alternativa socialmente 
justa ao sistema dominante. Ao reunir todas essas iniciativas, a rede solidária os ajuda a exigir 
medidas de apoio ao Estado, embora o Governo Federal as reduza fortemente. 

7.5 Políticas públicas para EcoSol-agroecologia: desmontadas, mas reconstruídas ao nível local? 

No cenário nacional, desde 2016, o Governo Federal (e alguns estaduais) têm desmontado 
medidas de apoio para agroecologia e economia solidária. A Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (SENAES), por exemplo, foi criada em 2003, sofrendo desmontes a partir de 2017 e 
extinta em 2019 (Chiarello, 2019). No mesmo período, entre 2003 a 2016, o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) proporcionou medidas de apoio à agricultura familiar, 
sobretudo capacitações agroecológicas. No entanto, em 2016 o MDA foi extinto. 

Além disso, orçamentos foram reduzidos para medidas executadas pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e pelo Programa Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), que desempenhava uma gestão descentralizada 
por atores locais do poder público e da sociedade civil. Algumas ações foram redirecionadas 
para o controle e interesses do agronegócio, que excluem a participação e proveito dos 
agricultores familiares (Niederle et al., 2021, 2022; Sabourin et al., 2020). No entanto, redes de 
solidariedade resistiram aos desmontes a partir de articulações entre os trabalhadores e gestores 
públicos. Suas ações foram estabelecidas “de baixo para cima” a partir da demanda e 
idealização dos trabalhadores da EcoSol do poder público, como é o caso da Rede de Gestores 
de Políticas Públicas de Economia Solidária (Rede de Gestores, 2021) 
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No Estado de São Paulo, o governo objetivou a extinção de entidades estaduais que auxiliam a 
agricultura familiar, sobretudo agroecológica. Estas incluem as Casas da Agricultura e a 
Fundação Instituto de Terras doEstado de São Paulo (ITESP). Houve protestos em muitas 
cidades (Vasques, 2020), assim como lives atraindo diversos grupos (Fala Baixada Santista, 
2020). O Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista (FESBS) publicou um manifesto 
para a EcoSol. 

Afiliada com FESBS, aRede Solidária de Peruíbe reúne produtores artesanais de vários tipos 
para ajuda mútua e divulgação conjunta, mais recentemente através das redes sociais e feiras 
online com a UMPES. Durante as eleições locais de novembro de 2020, o manifesto FESBS 
EcoSol foi reforçado pelaCarta de Compromisso da UMPES. Este foi assinado por vários 
candidatos. As demandas visavam superar as desigualdades de gênero por meio de uma 
economia solidária. Ao solicitar apoio popular, os membros da UMPES ganharam 
oportunidades para debater política, serem aceitos como credíveis e atrair mais mulheres com 
objetivos semelhantes (entrevista, UMPES, 30.06.2021). 

Sob pressões políticas, em 2021 o município passou a incluir a atividade agrícola feminina em 
políticas mais amplas, como o Plano Empresarial Peruíbe e o Plano Municipal da Mulher 
(entrevista, Prefeitura de Peruíbe, Depto da Agricultura, 06.05.2021). Avanços mais recente? 
Essa mudança abriu mais possibilidades para que as mulheres desempenhassem um papel 
público como atores políticos promovendo uma rede EcoSol, sobretudo para ganhar mais 
medidas de apoio. 

As participantes na Feira têm solicitado muitas medidas que faltam nas políticas públicas 
regionais e locais.  Em particular: 

·  Da precariedade das estradas rurais; 

·  Das dificuldades no transporte público ligando à zona rural e urbana; 

·  Do alto custo do frete para o transporte particular, 

·  Da ausência de conectividade no campo que impede as vendas na internet; 

·  Da escassez de mão de obra eventual para o apoio no trabalho rural; 

·  Da facilitação e apoio da oferta de crédito, visando à compra de insumos 
(compostagem), equipamentos agrícolas, veículos para logística no transporte da produção e a 
aquisição de imóvel rural; e 

·  Da instalação de galpão para a organização da logística da comercialização-
recebimento da produção para a distribuição de cestas. 

Estas medidas foram identificadas pela pesquisa-participante (Ramos e Calgaro, 2021: 8). Da 
mesma forma a pesquisa-ação trabalhada neste projeto. 
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8. Conclusão 

O processo de construção do conhecimento conduzido pela pesquisa-ação-participante tem 
como perspectiva o compromisso com a mudança, a transformação e com a mobilização social. 
Nesse sentido, há duas finalidades. A primeira é a de contribuir com o processo social de 
transformação, diante dos problemas vivenciados cotidianamente pelas populações de menor 
poder de decisão sobre suas próprias vidas, seus territórios e seus meios de viver. A segunda 
finalidade refere-se ao acúmulo de conhecimento e seu registro histórico que servirá de 
memória e soma para o avanço do conhecimento humano acumulado.  

Esse caso foi direcionado para as soluções dos problemas cotidianos e estruturais sentidos e 
objetivados na vida de grande parte da população em países como o Brasil e, não pela lógica da 
inovação técnica e científica em prol do capitalismo. Portanto, desde sua concepção, o 
AgroEcos tem um posicionamento de que o processo social não é controlável. Há inúmeras 
variáveis impossíveis de enumerá-las que dotam ao processo social uma dinâmica complexa e 
imprevisível em sua totalidade. 

Assim, o Projeto programou encontros presenciais e workshops em que se discutiriam e se 
avaliariam métodos culturais de pesquisa ação participante. Mas o imponderável se apresentou. 
No momento em que estávamos nos alinhando em termos conceituais, discutindo a bibliografia 
de diversos temas centrais, chegou a pandemia da Covid19. Neste contexto, decidiu-se naquele 
momento que daríamos continuidade ao projeto e nos propusemos a desenvolver um processo, 
até então desconhecido, em que estabeleceríamos as aproximações, diálogos e construção de 
conhecimento, por meios de ferramentas de reuniões remotas disponíveis. O principal 
instrumento foi o Google Meet, uma plataforma de comunicação remota que possui uma série 
de instrumentos que permitem organizar, registrar e armazenar uma reunião na nuvem. 
Contudo, essa tecnologia não havia sido usada em uma intensidade que passou a ocupar o 
papel das atividades presenciais. 

O isolamento social nos fez organizar as atividades solidárias em função das agendas digitais e, 
portanto, a vida passou a ser intensamente fragmentada, em horas disponíveis, ou bloqueadas 
pela agenda. Os deslocamentos, as pausas para o café, dentre outros momentos criativos, se 
tornaram tempo disponível para reuniões, debates, lives, que se tornaram atividades constantes 
no dia a dia de quem trabalha ou milita. 

Resolvemos, portanto, empenhar nossos esforços de interpretação da realidade de forma 
científica e comprometidos com os sujeitos que havíamos constituído uma relação de confiança 
para o desenvolvimento da pesquisa. Passamos a realizar seminários virtuais, temáticos e por 
território e parceiros envolvidos (OTSS, Jaina e UNESP/Fórum de Economia Solidária da 
Baixada Santista). Após os seminários, participamos de lives promovidas pelos parceiros e 
acompanhamos outras webinars. 

Depois de um ano de pandemia, conseguimos acumular uma série de materiais digitais, em que 
participaram todos os tipos de pessoas, desde agricultores, coletivos de mulheres, 
representantes de governos municipais, servidores públicos do estado dentre outros. 
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Entendemos que tínhamos que analisar o material que acessamos, e armazenamos. Utilizou-se 
então uma matriz inicial de avaliação de desempenho desenvolvida pelo OTSS e adaptada para 
a realidade do AgroEcos. Essa matriz foi debatida entre os parceiros e serviu de base para 
análise qualitativa com o uso do software Nvivo. Esse material analisado nos forneceu uma 
série de elementos para a interpretação da realidade da agroecologia e economia solidária na 
Baixada Santista.  

Essa análise nos fez questionar sobre a situação das iniciativas, e das redes sociotécnicas 
formadas no território baseadas na agroecologia e na economia solidária. Precisávamos 
conversar diretamente com representantes dessas iniciativas que conhecemos por relatos nos 
encontros virtuais e realizar discussões sobre sentido de comunidade, sobre economia solidária 
dentre outros aspectos peculiares a cada território analisado. 

Dessa forma, organizamos um roteiro de entrevistas com termos chaves visando compreender 
melhor os avanços, as dificuldades e as demandas para que pudéssemos nos posicionar em 
meio ao diálogo estabelecido. Fizemos uma apresentação ao coletivo do Fórum de Economia 
Solidária sobre os resultados das análises. Embora os debates tenham sido profícuos, 
entendemos que uma das importantes contribuições foi a de se promover o debate sobre uma 
realidade pouco visível. 

As reuniões virtuais expuseram uma série de características importantes sobre capacidades 
coletivas, em especial durante o período da pandemia que provocou uma postura de 
enfrentamento da situação imposta pelo afastamento social causada pela pandemia. 

Um dos conceitos que direcionaram o processo interpretativo foi ‘uma economia de 
proximidade’. Fizemos análises sobre as diversas proximidades contidas nas relações 
desenvolvidas a partir da agroecologia na perspectiva econômica solidária. 

Uma das demandas apresentadas por diversas iniciativas entrevistadas, foi a da disponibilidade 
de formação continuada em transição agroecológica. A partir do diálogo com a CATI 
desenvolvemos um curso para agricultores, gestores da economia solidária e estudantes, sobre 
o protocolo de transição agroecológica desenvolvido por órgãos do estado de São Paulo. 

Embora não tenhamos tido tempo suficiente para avaliar o impacto do curso em especial para 
Baixada Santista, alguns resultados vêm se apresentando: formou-se em Peruíbe Conselho 
Municipal de Segurança Alimentar e o Fórum de Economia Solidária indicou um representante 
do Agroecos para representar o Fórum junto ao Conselho Municipal. 

Um coletivo formado por membros de religiões de matriz africana de Peruíbe, estabeleceu 
parceria para um projeto a respeito da soberania alimentar com apoio de um representante do 
AgroEcos que se fez presente em reuniões presenciais promovidos pelo projeto, desenvolvido 
em parceria com o INTERSSAN (Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação para Soberania e 
Segurança Alimentar e Nutricional) da UNESP. 

Um agricultor que participa de um coletivo de Bertioga, se inscreveu para o processo seletivo 
da pós-graduação da UNESP com intuito de desenvolver uma pesquisa sobre circuitos curtos e 
comercialização de produtos agroecológicos numa perspectiva da economia solidária. Uma 
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técnica que vem trabalhando com a formação continuada de agricultores de Peruíbe também de 
interessou em participar do processo seletivo do mestrado. 

Em apoio a projetos com indígenas que dialogam com o Fórum de Economia Solidária, o 
AgroEcos financiou a compra de 3 coletes salva vidas para uso em embarcação voltada para o 
turismo de base comunitária. Também apoiou a compra de material para construção de tanques 
para criação de peixes para alimentação dos indígenas, com ração vegetal, promovendo a 
independência ao sistema tecnológico industrial de produção aquícola. 

Enfim, AgroEcos hoje é reconhecido pelos membros do Fórum de Economia Solidária como 
um parceiro acadêmico que dialoga construindo junto conhecimentos sobre a realidade da 
Baixada.  

A pandemia nos forçou a criar caminhos alternativos ao que previamente havia sido projetado. 
Houve aprendizados e perdas ao longo do caminho. Aprendizados sobre as criativas formas de 
adaptação dos produtores e consumidores agroecológicos. Circuitos curtos antes constituídos 
por aproximações física, presenciais, sejam em feiras ou por CSA, foram substituídos por 
inovadoras formas de aproximação e continuidade desses circuitos. Entrega de cestas 
combinadas por WhatsApp, entrega de cestas em formato de drive thru, compras de alimentos 
por parte das prefeituras, compras estaduais por meio do programa Cesta Verde, trocas e 
doações entre produtores e população em situação de insegurança alimentar foram algumas das 
inovações sociais ocorridas durante a pandemia e que de alguma maneira acompanhamos e 
registramos como formas de proximidades econômicas. No entanto, a distância, a mediação da 
tecnologia, como pressuposto para dar continuidade das atividades agroecológicas e da 
pesquisa em si, configuram uma fragmentação da realidade para os interlocutores. Uma 
proximidade distanciada. Um paradoxo, pois como desenvolver um processo de construção de 
conhecimento sentipensante, como preconizou Fals Borda (2009), limitado pela mediação 
tecnológica. Por outro lado, há claras evidências de que o processo não se imobilizou apesar 
das limitações impostas pela pandemia. A necessidade e as proximidades previamente 
constituídas, garantiram a continuidade do fortalecimento das redes sociotécnicas 
agroecológicas e solidárias. 
 
 Finalizando: Quais são as implicações mais amplas para os curtos-circuitos da EcoSol-
agroecologia? E para as políticas públicas? 

Apesar da crise da Covid-19, a rede EcoSol da Baixada Santista manteve ou mesmo ampliou os 
curtos-circuitos, elevou seu perfil público como alternativa e (pelo menos) proporcionou a 
manutenção da renda de muitos pequenos produtores agroecológicos. Eles fizeram isso 
estendendo as capacidades coletivas para ativar e conectar várias proximidades do EcoSol, 
construyendo ‘uma economia de proximidade’. A rede vem fortalecendo laços solidários entre 
diversas atividades artesanais além dos produtos agroalimentares. Esse escopo amplia as 
agendas globais para dimensionar a agroecologia por meio de uma economia solidária. 

Além da pandemia, desde 2016 as iniciativas de EcoSol-agroecologia têm enfrentado esforços 
para desmantelar as políticas públicas que as apoiavam.  As redes solidárias têm resistido este 
desmantelamento e tem proposto medidas de baixo para cima, estendendo capacidades 
coletivas para as proximidades sociais.  Nosso estudo de caso regional indica um potencial para 
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reconstruir as políticas públicas num modo para que os circuitos curtos solidários possam 
prestar contas aos beneficiários, assim como replicar-se amplamente.    
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