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promover intercâmbios de conhecimentos tradicionais entre gerações, evidenciou as possibilidades 
elimites sobre pesquisas e atuação de campo. O que, por um lado, criou novas ferramentas 
parapesquisadores e pesquisados e, por outro, a
análise. Opresenterelatóriotrazalgumasreflexõessobreametodologiadepesquisa
ação,seuslimitesepossibilidadesdiantedapandemiadeCOVID
19dadoocontextodaCampanhaCuidaréResistir.
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1. Introdução 

 

Em2009,aFundaçãoOswaldoCruz(Fiocruz)eoFórumdeComunidadesTradicionaisdeAng

radosReis,ParatyeUbatuba(FCT)iniciaramumaparceriaresultounaimplantaçãodoObservatóriod

eTerritórios Sustentáveis eSaudáveis da Bocaina (OTSS).

A Fundação Oswaldo Cruz é uma 

Saúdedo Brasil e referência em produção de fármacos, pesquisa, ensino e extensão em saúde 

daAmérica Latina. Tem como objetivo promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar 

edifundirconhecimentocientífico

sunidades, articula,ampliaeapoiaprojetosdepesquisa

vulnerabilizados social e ambientalmente. Também estimula novas ações em 

saúdepública,alémdeproporestratégiascolaborat

entais,organismosinternacionais,associaçõesprivadasedasociedadecivil.Destaca

seaprioridadeparaodesenvolvimentodaTecnologiaSocialconstruídacompartilhadamente,entreo

ssaberespopularecientífico.Suasatividadesproduzemt

seremapropriadaspelosgrupossócio

comunitáriosnumaperspectivatransformadora.OsProgramasSociaisdaFiocruzdesenvolveminic

iativasreferenciadas por um conceito ampliado de saúde e dos seus determinantes sociais 

enquantoumprocessohistórico,socialeterritorializadodeproduçãodascondiçõesdevidaetrabalho.

Promoveodesenvolvimentodeiniciativasterritorializadas,avaliações,sistematizaçõese difusão 

do conhecimento construídos em cooperaçãocom movimentossociais,organizaçõessócio

comunitárias,órgãosgovernamentaisecentrosdeensinoepesquisa.Essas ações alinham

desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas parareduçãodasdesigualdades edas 

iniquidadespresentes nosdeterminantes sociaisdasaúde.

O FCT é um movimento social organizado das comu

indígenas,quilombolas e caiçaras dos territórios de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Criado 

em 2007 

apartirdaPolíticaNacionaldeDesenvolvimentoSustentáveldosPovoseComunidadesTradicionais

, esses povos somaram suas forças para o enfrenta

comunidades e para a defesa e garantia de seus direitos 

emseusterritórioseamanutençãodassuaspráticastradicionais.Em2014,oFCTlançaa

Em2009,aFundaçãoOswaldoCruz(Fiocruz)eoFórumdeComunidadesTradicionaisdeAng

radosReis,ParatyeUbatuba(FCT)iniciaramumaparceriaresultounaimplantaçãodoObservatóriod

eTerritórios Sustentáveis eSaudáveis da Bocaina (OTSS). 

A Fundação Oswaldo Cruz é uma instituição de pesquisa ligada ao Ministério da 

Saúdedo Brasil e referência em produção de fármacos, pesquisa, ensino e extensão em saúde 

daAmérica Latina. Tem como objetivo promover a saúde e o desenvolvimento social, gerar 

edifundirconhecimentocientíficoetecnológico,serumagentedacidadania.AFiocruz,atravésdesua

sunidades, articula,ampliaeapoiaprojetosdepesquisa-açãoeintervençãoemterritórios 

vulnerabilizados social e ambientalmente. Também estimula novas ações em 

saúdepública,alémdeproporestratégiascolaborativascomoutrasinstituiçõesdasesferasgovernam

entais,organismosinternacionais,associaçõesprivadasedasociedadecivil.Destaca

seaprioridadeparaodesenvolvimentodaTecnologiaSocialconstruídacompartilhadamente,entreo

ssaberespopularecientífico.Suasatividadesproduzemtécnicas,processose metodologiaspara 

seremapropriadaspelosgrupossócio-

comunitáriosnumaperspectivatransformadora.OsProgramasSociaisdaFiocruzdesenvolveminic

iativasreferenciadas por um conceito ampliado de saúde e dos seus determinantes sociais 

ssohistórico,socialeterritorializadodeproduçãodascondiçõesdevidaetrabalho.

Promoveodesenvolvimentodeiniciativasterritorializadas,avaliações,sistematizaçõese difusão 

do conhecimento construídos em cooperaçãocom movimentossociais,organizaçõessócio

s,órgãosgovernamentaisecentrosdeensinoepesquisa.Essas ações alinham

desenvolvimento de tecnologias sociais voltadas parareduçãodasdesigualdades edas 

iniquidadespresentes nosdeterminantes sociaisdasaúde. 

O FCT é um movimento social organizado das comunidades tradicionais 

indígenas,quilombolas e caiçaras dos territórios de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Criado 

em 2007 

apartirdaPolíticaNacionaldeDesenvolvimentoSustentáveldosPovoseComunidadesTradicionais

, esses povos somaram suas forças para o enfrentamento de conflitos vividos poressas 

comunidades e para a defesa e garantia de seus direitos - sobretudo a permanência 

emseusterritórioseamanutençãodassuaspráticastradicionais.Em2014,oFCTlançaa
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campanhaPreservaréResistir,como

aspessoassobreosconflitos vividos pelas comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que 

destaca o papelprimordialdessespovosnaconservaçãodanaturezaapartirdareprodução 

dasuacultura,queexpressa os vínculos sustentáveis e saud

Destaca-se ainda, comoobjetivos centrais da campanha, visibilizar as culturas dos povos 

tradicionais, assegurar o usoe acesso aos territórios, avançar na regularização das terras, 

implementar políticas públicasinclusivas e di

respeito à diversidade culturaldessascomunidades.

OOTSSsurgedemaneirainovadoraenquantoumespaçotecnopolíticodegestãocomumentre o 

FCT e a Fiocruz – um movimento social e a maior instituição de ciência, tecnolog

einovação em saúde da América Latina 

territorializadasmulti-escalares, 

tornarem 

estratégiasregionaisealternativas

adestradicionais ao território, à cultura, às práticas tradicionais, à saúde e à qualidade de 

vida,promovendoassim territórios sustentáveis e saudáveis.

TodasasaçõesrealizadasepromovidaspeloOTSSlevamemconsideraçãoospilaresdodesenv

olvimentosustentávelpreconizadospelaAgenda2030daOrganizaçãodasNaçõesUnidas:promoçã

odasaúde,combateàdesigualdadesocialeàfome,justiçaedefesasociocultural,consumoeprodução

responsáveis,promoçãodaautonomiaindividualecoletiva,incentivoaumaeducaçãoinclusiva,fom

entodaeconomiasolidária,saneamentoecuidado

mbientalecombateàsmudançasclimáticas.OOTSSpropõeummodeloinovadordegovernançahori

zontalizadacomosdiferentespovos tradicionais do território partícipes de todo o processo de 

decisão,

pesquisadoreseliderançasdostrêspovos,incentivandooprotagonismodoscomunitáriosdesdeatom

adadedecisãoestratégicaatéaexecuçãoeavaliaçãodeefetividadedasaçõesfinalísticasemcadaterrit

ório.Ademais,emtodasasdecisõesdoOTSS,emtodososníveis,háumapremissafundamentaldeveri

campanhaPreservaréResistir,comoobjetivodecomunicaresensibilizar 

aspessoassobreosconflitos vividos pelas comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que 

destaca o papelprimordialdessespovosnaconservaçãodanaturezaapartirdareprodução 

dasuacultura,queexpressa os vínculos sustentáveis e saudáveis com os seus territórios. 

se ainda, comoobjetivos centrais da campanha, visibilizar as culturas dos povos 

tradicionais, assegurar o usoe acesso aos territórios, avançar na regularização das terras, 

implementar políticas públicasinclusivas e diferenciadas, garantir a participação social e o 

respeito à diversidade culturaldessascomunidades. 

OOTSSsurgedemaneirainovadoraenquantoumespaçotecnopolíticodegestãocomumentre o 

um movimento social e a maior instituição de ciência, tecnolog

einovação em saúde da América Latina - para o desenvolvimento de soluções 

escalares, baseadas na Ecologia de Saberes 1 e com potencial de se 

regionaisealternativasdepolíticaspúblicas,quevisemagarantiadosdireitosdascomunid

adestradicionais ao território, à cultura, às práticas tradicionais, à saúde e à qualidade de 

vida,promovendoassim territórios sustentáveis e saudáveis. 

TodasasaçõesrealizadasepromovidaspeloOTSSlevamemconsideraçãoospilaresdodesenv

osustentávelpreconizadospelaAgenda2030daOrganizaçãodasNaçõesUnidas:promoçã

odasaúde,combateàdesigualdadesocialeàfome,justiçaedefesasociocultural,consumoeprodução

responsáveis,promoçãodaautonomiaindividualecoletiva,incentivoaumaeducaçãoinclusiva,fom

omiasolidária,saneamentoecuidadocomaságuas,fortalecimentodasustentabilidadea

mbientalecombateàsmudançasclimáticas.OOTSSpropõeummodeloinovadordegovernançahori

zontalizadacomosdiferentespovos tradicionais do território partícipes de todo o processo de 

decisão, execução e avaliaçãodasações.Suagovernançaintegratécnicos

pesquisadoreseliderançasdostrêspovos,incentivandooprotagonismodoscomunitáriosdesdeatom

adadedecisãoestratégicaatéaexecuçãoeavaliaçãodeefetividadedasaçõesfinalísticasemcadaterrit

sdecisõesdoOTSS,emtodososníveis,háumapremissafundamentaldeveri
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se as vozes das comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras tiveram vez e foram 

ouvidas,assimcomo dajuventudeedas mulheres.

O princípio da autonomia dos pesquisadores comunitários representa um processo 

dequalificaçãoparaatuaçãodestesemsuasprópriascomunidadeseredesdesolidariedade,oqueampl

ia a efetividade na luta contra o poder hegemônico que ameaça seus modos de vida e 

amanutençãodeseus territórios.

Nos12anosdesuapresençanoterritório,oOTSSatuanapromoçãodajustiçasocioambiental, 

defesa e mediação de conflitos do território das comunidades tradicionais;desenvolve a 

caracterização e mapeamentos por cartografia social de 64 comunidades; apoiaencon

Fórum de Comunidades Tradicionais (FCT), da Comissão Guarani 

Yvyrupá(CGY),daCoordenaçãoNacionaldeComunidadesRuraisQuilombolas(CONAQ),daCo

ordenação Nacional de Comunidades Tradicionais Caiçaras (CNCTC) e também festejos 

eeventosculturaisdediversasco

caiçara, quilombola e indígena na região; e, recentemente, passou a coordenar afase IIdo 

Programa deEducação Ambiental da CostaVerde (PEA CostaVerde).

Através de sua Incubadora de Tecnologias Socia

desaneamento ecológico e gestão das águas; realiza diagnósticos, planos de sustentabilidade 

deempreendimentos e de arranjos produtivos de turismo de base comunitária (TBC), bem 

comoo desenvolvimento de uma central de com

pormeio do apoio às experiências e desenvolvimento de tecnologias sociais com 

assessoria,fomento à organização, estruturação e fortalecimento de empreendimentos 

comunitários; omanejo dos agroecossistemas em diver

elaboração de 

PlanosAgroecológicosTerritorializados,que,construídoscomoprotagonismodosterritórios,orien

taas ações nas comunidades tradicionais e com essas comunidades; e o fortalecimento da 

pescaartesanal, promovendo a organi

esegurança alimentar das comunidades, a permanência nos territórios, e o cuidado com os 

benscomunseos recursos naturais.

A equipe técnica do OTSS trabalha conjuntamente com os comunitários para 

fortaleceriniciativas agroecológicas já existentes nas comunidades, disponibilizando recursos 

técnicos 

emateriaisquefomentamodesenvolvimentodestasiniciativaspormeiodepartilhasdeexperiênciase
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emateriaisquefomentamodesenvolvimentodestasiniciativaspormeiodepartilhasdeexperiênciase
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empreendimentos comunitários, venda direta a restaurantes e eventose, mais recentemente, 

com a inclusão de produtos agroecológicos da pesca artesanal 

comoincrementoàscestasbásicasdistribuídas

eparceiros paraascomunidadestradicionais daregião, duranteapandemia.

Vale ressaltar que há uma relação da qualidade da alimentação que incide 

diretamentenos indicadores de saúde, de forma que há um esforço de 

articulaçõesrelacionadas à economia solidária e, mais especificamente, à agroecologia, para 

convergir osdiálogosnaconstrução deterritórios sustentáveisesaudáveis.

Para o fortalecimento das ações de economia solidária e agroecologia, desde 

de2019, o OTSS, juntamente com a Open University 

Paulista(Unesp)-BR, ComunidaddeEstudiosJaina 

deEconomiaSolidáriadaBaixadaSantista 

pesquisa-ação-participativa que

baseadas na economia solidárianosterritórios dereferência.

Oprojetovisaidentificarefortalecerascapacidadesdascomunidadesparaumaeconomia 

solidária baseada na agroecologia, por meio de métodos de 

culturalmentefundamentados na coprodução de conhecimento de várias partes interessadas 

(diálogos desaberes), ajudando a fortalecer e disseminar as metodologias de pesquisa

participativa eastecnologias sociais.
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2. ÁreadeAbrangência:
 

O território litorâneo situado na região da Serra da Bocaina encontra

dasduas maiores metrópoles do país

trêsmunicípios:AngradosReiseParaty,noestadodoRiodeJaneiro,eUbatuba,noestadodeSãoPa

(Figura1). 
 

Figura1: Territóriodeabrangênciade atuaçãodo OTSS.Fonte: Agroecos

 
InseridanohotspotdebiodiversidadedaMataAtlântica,trata

sedeumaregiãodegrandeprioridade para a conservação internacional. Compreende uma área 

de 222 mil hectares queintegra 

Centro de Endemismo daMata Atlântica, abrigando o segundo maior remanescente do bioma, 

com 85% da coberturavegetal nativa conservada, protegidas por um mosaico de 14 unidades 

de conservação 

queapresentamalgumtipodeocupaçãohumana,emboapartecompostaporcaiçaras,quilombolasei

ndígenas (Figura2). 
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Figura 2 Unidades de Conservação e sobreposição com comunidades caiçaras 
(C),indígenas(I) equilombolas (Q) noterritório da Bocaina.Fonte: OTSS

 
Umadasprincipaisáreasprotegidasdessaregião,dopontodevistadaatuaçãodoOTSSedoproj

eto AgroEcos,é aÁreadeProteção AmbientalCairuçu(APA Cairuçu)(Figura3).

Localizada no município de Paraty, a APA Cairuçu é composta de área continental e 

63ilhas, totalizando 34.690,72 ha. Essa área abriga diferentes povos e comunidades 

tradicionais,das quais se destacam as comunidades caiçaras habitantes das regiões costeiras e 

insulares,como: Trindade, Sono, Ponta Negra, Cairuçu das Pedras, Martins de Sá, Juatinga, 

Cajaíba,Saco do Mamanguá, Ponta Grossa, entre outras; os Territórios Quilombolas do 

Campinho daIndependência e do Cabral e as Terras Indígenas Guarani Araponga e Paraty

Mirim, além 

dascomunidadesrurais,rururbanasouurbanas,daregiãocontinental,como:Patrimônio,Forquilha,

Corisco, entreoutros. 
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Figura3 Imagemdesatélitedo territórioda APACairuçu comas Terras 
IndígenaseTerritóriosQuilombolasdestacados. Fonte:Plano deManejo APA Cairuçu 

 
A APA Cairuçu está inserida também na área que, em julho de 2019, se tornou 

oprimeiro Sítio Misto do Patrimônio Mundial localizado no Brasil, o Sítio de Paraty e 

IlhaGrande. A região foi reconhecida como patrimônio natural e cultural ao mesmo tempo 

eengloba, além da APA, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da 

IlhaGrande, aReservaBiológicaEstadualdaPraiado 

Sul,oCentroHistóricodeParatyeMorrodaVila Velha(Figura4). 

OSítioapresentavaloruniversalexcepcionalporsuascaracterísticasnaturaiseculturais,masp

rincipalmentepelainteraçãoentreelas.Formadapelointercâmbiodasculturasindígena,africanae 

caiçara,aregiãoapresentaexemplosdepovostradicionaisqueusam aterraeo mar 
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Figura4-SitioMistodoPatrimônioMundialdaUnescoesuascomunidadescaiçaras(C),indígenas(I)equilombolas 
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EmboravenhaatuandodeformaabrangentenoterritóriodaBocaina,especialmenteduranteapan

demiadaCovid-19,asaçõesdecampodoprojeto

APA Cairuçu, em especial no microterritório do Carapitanga, 

(recorteespacialdabaciahidrográficadoRioCarapitanga,situadaemParaty

RJ,nointeriordareferidaAPA - 

cinco comunidadestradicionais: Terra Indígena Tekoa Guyra´i Tapu/Araponga (Forquilha); 

Terra Indígena ItaxiMirim (Paraty

comunidade caiçaradeParaty-Mirim (OTSS,2020).

Muito embora existam especific

fazemparte de um mesmo sistema hidrológico (a bacia do rio Carapitanga) e possuem 

processoshistóricoscomuns,emespecialnoquedizrespeitoàstransformaçõesimpostaspelosimpac

tosdosprojetosdesenvolvimentistasdegrand

smo de massa e de alto luxo que se articula fortemente ao capital fundiário e imobiliário.As 

populações tradicionais do Carapitanga enfrentam problemas comuns a toda a região 

daBocaina:i)ameaçasaperdadesuast
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cinco comunidadestradicionais: Terra Indígena Tekoa Guyra´i Tapu/Araponga (Forquilha); 

Terra Indígena ItaxiMirim (Paraty-Mirim); Quilombo do Campinho, Quilombo do Cabral, e 

Mirim (OTSS,2020). 

Muito embora existam especificidades culturais de cada comunidade, todas elas 

fazemparte de um mesmo sistema hidrológico (a bacia do rio Carapitanga) e possuem 
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tosdosprojetosdesenvolvimentistasdegrandeportenaregião,alémdaspolíticasrelacionadasaoturi

smo de massa e de alto luxo que se articula fortemente ao capital fundiário e imobiliário.As 

populações tradicionais do Carapitanga enfrentam problemas comuns a toda a região 

daBocaina:i)ameaçasaperdadesuasterraspelaespeculaçãoimobiliária,ii)oturismo

12 

hercomomeio ambiente. 

SitioMistodoPatrimônioMundialdaUnescoesuascomunidadescaiçaras(C),indígenas(I)equilombolas 

EmboravenhaatuandodeformaabrangentenoterritóriodaBocaina,especialmenteduranteapan

AgroEcosforamdesenvolvidasprincipalmente na 

APA Cairuçu, em especial no microterritório do Carapitanga, 

Figura 5) que, além de dezenas de comunidades rurais, abrange 

cinco comunidadestradicionais: Terra Indígena Tekoa Guyra´i Tapu/Araponga (Forquilha); 

Mirim); Quilombo do Campinho, Quilombo do Cabral, e 

idades culturais de cada comunidade, todas elas 

fazemparte de um mesmo sistema hidrológico (a bacia do rio Carapitanga) e possuem 

processoshistóricoscomuns,emespecialnoquedizrespeitoàstransformaçõesimpostaspelosimpac

eportenaregião,alémdaspolíticasrelacionadasaoturi

smo de massa e de alto luxo que se articula fortemente ao capital fundiário e imobiliário.As 

populações tradicionais do Carapitanga enfrentam problemas comuns a toda a região 

erraspelaespeculaçãoimobiliária,ii)oturismo 



 

 

Figura5-MicroterritóriodoCarapitanga.Fonte:OTSS,2020.

desordenado, iii) as restrições impostas por unidades de conservação de proteção integral, 

iv)dificuldades de acesso a serviços de saúde, educação, saneamento básico, e v) 

decomercializaçãodeprodutosdaagricultura,doartesanato,doextrativismoedapesca.Caracteriza

se,pois, comoum territóriodegrandevulnerabilidade socioambiental.

ComoessascomunidadestradicionaisestãoinseridasnaAPACairuçu,asatividades
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asrealizaçõesderoças,inclusivecomapráticadopousio,

à atividadeprodutivaetambém atividades deturismo debasecomunitária(TBC)

AperspectivainicialdoProjetoAgroEcosera:i)identificarefortalecerascapacidades
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da comunidade para uma economia 

erefinar métodos de pesquisa culturalmente fundamentados para tornar as capacidades 

maisvisíveis por meio de diálogos de saberes. Entretanto, no caso da Bocaina, o projeto se 

inseriuem uma trajetória já percorrida, na qual estas capacidades já haviam sido identificadas 

e boaparte das demandas para seu fortalecimento já haviam sido atendidas ou estavam em 

processode desenvolvimento de soluções tecnológicas sociais a partir da ecologia de saberes 

e dagovernançaviva (GALLO, 2021).

Desde2013,apartirdoplanejamentodoFCTparadefiniçãodesuaagendaestratégicaefocos de 

ação prioritários, o OTSS tem promovido ações de fomento da agroecologia e 

daeconomiasolidárianosterritóriostradicionais,especialmenteossituadosna

rio Carapitanga, visando à soberania alimentar e nutricional, a viabilidade de permanêncianos 

territórios e a geração de trabalho e renda às populações. Por meio de parcerias e 

deconstruçãocoletivadeconhecimentosnaperspectivadasorganiza

icionais e rurais, apoia diretamente práticas e experiências agroecológicas, 

especialmenteacomercialização daprodução agroecológica.

ÉimportantedestacaraconstruçãodeumaferramentametodológicabatizadapeloOTSScomo

“PlanoAgroecológicoTerritorializado”que,emresumo,sepropõeaconstruireestabelecercaminho

sparaodesenvolvimentodaagroecologia,pormeiodaleituradarealidadedas famílias agricultoras, 

organizações sociais do território e a interação com o FCT e outrospossíveis parceiros. Isto a 

partir do olhar dos agroecossistemas e das inúmeras possibilidadesgeradas com a promoção 

da agroecologia, da economia solidária e também das outras frentes,ações e pautas 

desenvolvidas em cada um dos territórios especificamente. Desde 2019, osPlanos 

Agroecológicos vêm sendo implementados no Quilombo do Campinho e na AldeiaItaxi, e no 

final daquele ano, foi proposto ao Otss a participação no AgroEcos, que foi aceitana 

perspectiva de um suporte à troca de experiências com outros territórios e como 

apoiosubsidiárioà essas atividades já em curso.

O planejamento original da pesquisa

queforamformuladas,eeramprevistosalgunsencontros,workshopsesemináriosparaodesenvolvi

mento conjunto da pesquisa. Entretanto, a pandemia de CO

arealizaçãodetodosesseseventoseconsequentementeareestruturaçãodapesquisafoiinevitável.

da comunidade para uma economia solidária baseada na agroecologia; e ii) combinar, testar 

erefinar métodos de pesquisa culturalmente fundamentados para tornar as capacidades 

maisvisíveis por meio de diálogos de saberes. Entretanto, no caso da Bocaina, o projeto se 

a já percorrida, na qual estas capacidades já haviam sido identificadas 

e boaparte das demandas para seu fortalecimento já haviam sido atendidas ou estavam em 

processode desenvolvimento de soluções tecnológicas sociais a partir da ecologia de saberes 

overnançaviva (GALLO, 2021). 

Desde2013,apartirdoplanejamentodoFCTparadefiniçãodesuaagendaestratégicaefocos de 

ação prioritários, o OTSS tem promovido ações de fomento da agroecologia e 

daeconomiasolidárianosterritóriostradicionais,especialmenteossituadosnabaciahidrográficado 

rio Carapitanga, visando à soberania alimentar e nutricional, a viabilidade de permanêncianos 

territórios e a geração de trabalho e renda às populações. Por meio de parcerias e 

deconstruçãocoletivadeconhecimentosnaperspectivadasorganizaçõessociaisedosterritóriostrad

icionais e rurais, apoia diretamente práticas e experiências agroecológicas, 

especialmenteacomercialização daprodução agroecológica. 

ÉimportantedestacaraconstruçãodeumaferramentametodológicabatizadapeloOTSScomo

icoTerritorializado”que,emresumo,sepropõeaconstruireestabelecercaminho

sparaodesenvolvimentodaagroecologia,pormeiodaleituradarealidadedas famílias agricultoras, 

organizações sociais do território e a interação com o FCT e outrospossíveis parceiros. Isto a 

artir do olhar dos agroecossistemas e das inúmeras possibilidadesgeradas com a promoção 

da agroecologia, da economia solidária e também das outras frentes,ações e pautas 

desenvolvidas em cada um dos territórios especificamente. Desde 2019, osPlanos 

lógicos vêm sendo implementados no Quilombo do Campinho e na AldeiaItaxi, e no 

final daquele ano, foi proposto ao Otss a participação no AgroEcos, que foi aceitana 

perspectiva de um suporte à troca de experiências com outros territórios e como 

árioà essas atividades já em curso. 

O planejamento original da pesquisa-ação partiu de algumas perguntas analíticas 

queforamformuladas,eeramprevistosalgunsencontros,workshopsesemináriosparaodesenvolvi

mento conjunto da pesquisa. Entretanto, a pandemia de CO

arealizaçãodetodosesseseventoseconsequentementeareestruturaçãodapesquisafoiinevitável.
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icoTerritorializado”que,emresumo,sepropõeaconstruireestabelecercaminho

sparaodesenvolvimentodaagroecologia,pormeiodaleituradarealidadedas famílias agricultoras, 

organizações sociais do território e a interação com o FCT e outrospossíveis parceiros. Isto a 

artir do olhar dos agroecossistemas e das inúmeras possibilidadesgeradas com a promoção 

da agroecologia, da economia solidária e também das outras frentes,ações e pautas 

desenvolvidas em cada um dos territórios especificamente. Desde 2019, osPlanos 

lógicos vêm sendo implementados no Quilombo do Campinho e na AldeiaItaxi, e no 

final daquele ano, foi proposto ao Otss a participação no AgroEcos, que foi aceitana 

perspectiva de um suporte à troca de experiências com outros territórios e como 

ação partiu de algumas perguntas analíticas 

queforamformuladas,eeramprevistosalgunsencontros,workshopsesemináriosparaodesenvolvi

mento conjunto da pesquisa. Entretanto, a pandemia de COVID-19 impediu 

arealizaçãodetodosesseseventoseconsequentementeareestruturaçãodapesquisafoiinevitável. 



 

 

Na tentativa de responder as perguntas analíticas, mesmo no contexto 

pandêmico,desenvolvemos algumas entrevistas de maneira remota, utiliz

Análise deEfetividade de Estratégias de Desenvolvimento Sustentável e Promoção da Saúde 

para apoiara elaboração de parâmetros de análise de discurso de acordo com as perguntas 

analíticas,reformulamosasperguntasanalíticasporcontadocontextod

onentes dediscursos com a ferramentaNvivo

Ao executar a pesquisa

peloisolamento social, alguns elementos tiveram que ser reformulados e algumas 

dificuldadesemergiram. Nesse sentido,

trajetória depesquisa, considerando uma das principais ações que articulam os temas 

fundamentais dapesquisa,queéaCampanhaCuidaréResistir.

A Campanha Cuidar é Resistir é uma ação do FCT com apoio do OT

amitigaçãodosimpactosdaCOVID

19.Considerandooagravamentodocontexto,acampanhaprecisouserrestabelecida.  

Dessavez,ampliadaparaalgumascomunidadessituadasnosmunicípios de Mangaratiba/RJ, São 

Sebastião/SP, Ilhabela/SP, Caraguatatuba/SP, além 

demunicípiosjácontempladosnaprimeirafaseequecontinuamnessasegundafasedacampanha:An

grados Reis/RJ, Paraty/RJ eUbatuba/SP.
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ramadepesquisa,queporsuavez,prezapelametodologiadepesquisa

sequeapesquisaéummododesistematizaçãoeorganizaçãodasreflexõescoletivasemtornodas
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3 NVivo é um programa para análise de dados qualitativos, que integra as principais ferram
dadosdepesquisa. 

NVivo é um programa para análise de dados qualitativos, que integra as principais ferramentas para trabalhar com texto, multimídia, 
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nossaspráticasequeométodoajudaaconsiderarasperspectivasdetodasaspessoasenvolvidas,alémd

os limitesepossibilidadesdenossas atividadesenquanto programa.

O que impulsiona as atividade

dossaberespopulareseacadêmicos,aemersãodesingularidadesemsituaçõesquesãohomogeneizad

as por outros métodos e, por fim, a sistematização, que tem como finalidade 

adisseminaçãoepossívelreplicaçãoouconsideração

Outro aspecto importante da adesão à pesquisa

defortalecimento -- no caso dessa pesquisa com os atores considerados 

políticos,pois “a produção de informação e a aplicação do

isso.”(THIOLLENT,2011, p.52)

Sendo esse aspecto fundamental, pois para ZUÑIGA (1981, p. 35

inovaçãocientífica da pesquisa

através daapropriação e controle do 

quanto nocomprometimentocom aaçãocoletivo.

Ainda sobre isso, a pesquisa

grupospopulares não só criando vínculos entre pesquisa e ação, mas evitando que 

metodologiaseja instrumento de grupos dominantes. Diante disso, a pergunta principal, e 

talvez o maiordesafio ao aderir a esta metodologia, é: “como a pesquisa (...) poderia tornar

útil à ação 

desimplescidadãos,organizaçõesmilitantes,populaçõesdesf

,1981, p. 160-6 apud THIOLLENT, 2011)

Com isso justificado, passamos pelas etapas da pesquisa

a)fase exploratória; b) fase de interação; c) orientação bibliográfica; d) seminários com 

osparticipantesepesquisadores.

É importante ressaltar que as fases aconteceram em paralelo em alguns 

períodos,atentando para a dinâmica territorial e as urgências de ação e elaboração necessárias 

para adefesa do território, objetivo esse que está para além desse projeto, 

elecontribui. 

a) Faseexploratória 

OProjetoAgroecoséumapesquisasobreagroecologiabaseadaemEconomiaSolidária, em 

parceria com a Open University, o Fórum de Economia Solidária da 

BaixadaSantista,aUniversidadeEstadualPaulista

nossaspráticasequeométodoajudaaconsiderarasperspectivasdetodasaspessoasenvolvidas,alémd

os limitesepossibilidadesdenossas atividadesenquanto programa. 

O que impulsiona as atividades de elaboração nesta metodologia, é a composição 

dossaberespopulareseacadêmicos,aemersãodesingularidadesemsituaçõesquesãohomogeneizad

as por outros métodos e, por fim, a sistematização, que tem como finalidade 

adisseminaçãoepossívelreplicaçãoouconsideraçãodealgumasvariáveisnasaçõesdepares.
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talvez o maiordesafio ao aderir a esta metodologia, é: “como a pesquisa (...) poderia tornar

útil à ação 

desimplescidadãos,organizaçõesmilitantes,populaçõesdesfavorecidaseexploradas?”(FRANCK

THIOLLENT, 2011) 

Com isso justificado, passamos pelas etapas da pesquisa-ação, que consistem em: 

a)fase exploratória; b) fase de interação; c) orientação bibliográfica; d) seminários com 

pesquisadores. 

É importante ressaltar que as fases aconteceram em paralelo em alguns 

períodos,atentando para a dinâmica territorial e as urgências de ação e elaboração necessárias 

para adefesa do território, objetivo esse que está para além desse projeto, 

OProjetoAgroecoséumapesquisasobreagroecologiabaseadaemEconomiaSolidária, em 

parceria com a Open University, o Fórum de Economia Solidária da 

BaixadaSantista,aUniversidadeEstadualPaulista-
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Estudios Jaina, envolvendo experiências com as temáticas propostas pelo projeto na Bolívia 

eno Brasil. Ao aderir ao projeto, o OTSS traz o acúmulo de uma longa trajetória de 

parceriaentreaFiocruzeFCT,ouseja,orecortedetempor

semumdeterminadoperíodo,eseinsereemumcontextodeaçõeseprojetosquesãocontínuoseperma

nentes no OTSS. 

Sendo assim, inicialmente abordamos a Agroecologia e Economia Solidária em 

umaperspectiva mais ampla, associando

faseexploratória contou com algumas reuniões para definição de temas, discussão de 

estratégias elogística, plano de estudos, definição de bibliografia e ampliação de parcerias. 

Essa faseocorreu nos primeiros três mese

março de2020. 

Essa fase exploratória foi retomada algumas vezes nos projetos, porque, em função 

dapandemia de COVID-19, todo plano de trabalho teve que ser revisto, mais de uma vez. 

Nesteprimeiro momento,os integrantes do projeto formularam uma matriz, a partir de 

perguntasanalíticas.4 

Apartirdasperguntas,organizou

utilizada para analisar os materiais dos encontros remotos no sentido de responder 

àsperguntasoriginais,aparecendonovasquestões.Duranteasanálises,ogrupopensouemaderira 

questionários semi-abertos, similar ao que o Fórum de Economia Solidária da 

BaixadaSantista (FESBS), integrante do Projeto Agroecos, havia realizado. Todavia, o OTSS 

avaliouque, diferentemente do FESBS, já havia no território um acúmulo e uma quantidade 

deinformaçõescoletadasejápassíveisdeanálise,optando

estudo decaso daCampanhaCuidaréResistir.

Apesquisa-açãodirecionadaparaessaatividadepossibilitouo

doFCT,permitiua avaliaçãoe sistematizaçãodoprocesso,e irradou

paraoutrasatividadesquejátinhamsidoapontadasnosrelatórios,ampliandooalcancedavisibilidade

dasações, possibilitando novas parcerias, colaborando para a consolidação de u

queaponta a especificidade de ação de movimentos sociais articulados com instituições 

estatais eprotagonizando a defesa do território em ações de mitigação dos efeitos da COVID

19, nessemomento político. 
 

4 ANEXOI 
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Em adição, a conceituação de Economia Solidária para as práticas de 

comunidadestradicionais e a partir das dúvidas e afirmações sobre o tema, é um resultado 

importante ecompõe o primeiro relatório do OTSS para o Projeto Agroecos comparando os 

conceitos etrajetóriadaEconomiaSolidáriano Brasil comasafirmações do território.

Observou-se que a Economia Solidária não é um conceito estático e muito 

menosdefinido e que, além disso, há brechas conceituais que desconsideram principalmente 

ascomunidades tradicionais e, para além,

política,social, econômica e cultural, no qual identificamosaspectosda Economia 

Solidáriaquediferemdatrajetóriaedeprocessosurbanoseinstitucionaisquesãomajoritariamente
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dinâmicas do que se entende por Economia Solidária a partir do olhar das 
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Outropontoimportantesãooscircuitoscurtos,poisoelementodadoaçãoeintermediaçãodest

oa,dificultaecomplexificaoentendimentosobremercados.Demarcadamente, entende

processo de mobilização da ação no aspecto polít

consumidores e a adesão aos produtos não está dada 

semoaspectodadoaçãoeintermediação.Entretanto,oengajamentopolíticoeaformaçãopopularfor

amelementos importanteconstruído emotivadopela CampanhaCuidaréResistir.

 
c) Orientaçãobibliográfica

Nosprimeirostrimestresdoprojeto,atentou
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pandemia de COVID

adiçãodaspesquisassobreaçãocoletiva.Umdoseixosdaanálisefoiacomparaçãobibliográficacoma

sfalas dos sujeitos sobreas ações territoriais diante dapandemiadeCOVID
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asepistemologiasdosul,principalmentedaEcologiadeSaberes(BOAVENTURA,2007).
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pesquisasqueestão necessariamenteatreladas àsações.
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que tange o uso de ferramentas de análise, 

dediscussão entre pares externos ao processo. A avaliação é de que esses novos 
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d) Seminárioscomosparticipantesepesquisadores

Inicialmente, os seminários tiveram caráter de colheita das informações dos 

sujeitos,considerando a matriz analítica. Em um segundo momento os seminários foram 

espaços dediscussão e validação sobre as análises e categorias teóricas que emergiram de 

cada programae, em um terceiro momento, refinou

programa estavatrabalhando. 

 
 

4. CampanhaCuidaréResistir
 

Emboraasaçõesapontadasnosrelatórios

entem um conjunto mais amplo de atividades, nesse relatório há ênfase no histórico 

daCampanha Cuidar é Resistir. Entretanto, aparecerão trechos sobre outras atividades, pois 

aescolha do caso da Campanha motiva

ediálogocom as demais atividades.

A Campanha Cuidar é Resistir teve duas fases, uma no início da pandemia (2020) 

eoutra mobilização que foi necessária devido ao novo pico do coronavírus no país em 

2021,assim como pelas políticas inadequadas de seu combate no Brasil e o visível desdém 

dosgovernantesparacomaseriedadedaemergênciasanitáriaaqualvivemos.OfocoprincipaldaCam

panha é a mitigação dos impactos da COVID

ealimentar nas comunidades tradicionais. Contudo, a construção da Campanha, mesmo 

queimplantada de maneira emergencial, considerou a aquisição da produção agroecológica e 

depescado dos produtores locais, assim como as parcerias com as organizações do território e 

avisibilidadedos jovens emulheres nas ações.

Com protagonismo das comunidades tradicionais vinculadas ao FCT, a 

CampanhaexigiuorganizaçãoestratégicaedetalhadaeoOTSSapoiouaaçãodisponibilizandoasses

soriatécnica às atividades de campo, logística, prestação de contas 

Outroapoioimportantesedeu nomapeamentodepontosdearmazenagem,coletaedistribuição 

edacessão da estrutura do OTSS como ponto de armazenagem, coleta e distribuição em 
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A fase I da Campanha Cuidar é 

doFCT (em Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba). Na fase II a Campanha, além de atender a 

estascomunidades,ampliou sua abrangência para os municípios de entrada recente do FCT 

peloProjetoRedes:5comunidadesdosmu

tião/SPeIlhabela/SP. 

Houve um aumento significativo de recursos, entretanto aconteceram dificuldades 

naliberação dos recursos financeiros, o que gerou algumas insatisfações no território. 

Outroponto, foram as dificuldades nas parcerias com movimentos sociais e instituições de 

ensinoexternas, que tiveram adversidades na adesão ao processo da Campanha do ponto de 

vistaburocrático,com a faltadedocumentação, entreoutros.

 
 

5. CircuitosCurtos 
 

OsCircuitosCurtosnocon

uma ferramenta fundamental e abriram a possibilidade de reflexão sobre seu papel paraalém 

da comercialização. Como exposto acima, houve dificuldades com parcerias externas 

aoterritórioqueajudariamnalog

osseriamrealizadaspormovimentossociaisparceiros,porémessaparceriaestavaem seu início, e 

sem o amadurecimento necessário para garantir uma iniciativa como 

aCampanha.Istotrouxeareflexãodequeoscircuit

movimentos quanto com instituições demandam maior compromisso com as ações 

eprocessosnecessários paraaconsolidação de ações dessa magnitude.

Essas reflexões saem da comparação com a fase I da Campanha Cuidar é Re

naqualmovimentossociaisparceiroseinstituiçõeslocais,contribuíramdemaneiramaisqualificada 

no processo. Talvez pelo acompanhamento mais próximo das atividades do FCT 

eOTSS,essasorganizaçõesmanifestaramcompromissoeapoiomútuo,jáqueapoiara
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Campanhanomesmoterritórioondeestãoalocadasfortaleceamitigaçãoparadiversosgrupose 

irradia as ações com muito mais qualidade. Manter os circuitos curtos de parcerias, 

nessecaso,resultouemmaiorcompromisso

uperadas. Diferentemente, na fase II as parcerias não estavam suficientemente 

amadurecidasparagerarengajamentoecompromissonamagnitudenecessáriafrenteàcomplexidad

esignificativamentemaiordesta etapa.

Dopontodevistadacomercialização,é

asdoaçõesnoprocessodeaquisiçãodaproduçãolocal,avaliaroquantodessapráticadeprodutorlocal

econsumidorlocalsemantémsemointermédiodadoação.Entretanto, nitidamente o processo de 

formação política atrelada à Campanha

jádemonstraefeitos,comooaumentodaadesãoeengajamentodajuventude,resgatedepráticastradic

ionaisde feituraearmazenagemdealimentos eprodutos deidentidade.

 
 

6. NovosMercados
 

Em relatórios anteriores houve apontamento da aquisição institucional pelo 

ProgramaNacionaldeAlimentaçãoEscolaredaCestadaAgriculturaFamiliar.Estaúltimafoiamanei

radas comunidades tradicionais mitigar seus problemas e se estabelecerem nos mercados 

locais,principalmente a Associação dosMoradoresdoQuilombo do Campinho (AMOQC), 

emarticulação com a Associação de Produtores Orgânicos de Paraty (APOP) e com apoio 

daassessoriatécnicado OTSS. 

Emboramobilizadonacategoriadenovosmercados,existeintersecçãocomacategoriade 

circuitos curtos. É importante destacar o protagonismo do Quilombo do Campin

daIndependêncianesseprocessodearticulação.Éumareferêncianoterritórioe,especificamentena 

agroecologia, tem o Plano Agroecológico Territorializado em fase mais avançada. É 

umacomunidade acompanhada pela assessoria da ITS há muitos anos e o desdobramento 

dessaarticulação para comercialização conjunta já tinha sido apontada nos planejamentos com 

acomunidade. 

Essa articulação entre AMOQC e APOP possibilitou também o fortalecimento 

doProgramaNacionaldeAlimentaçãoEscolar
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capacidade produtiva e de capital político que foi mobilizado na ampliação e engajamento 

deprodutoreseprodutoraspossibilitouareivindicaçãodenovosmercados,nessecaso,institucional, 

adicionalmente criando um circuito curto sem intermediação, 

interaçãodiretaentreprodutor e consumidor.

Todas essas articulações e ações conjuntas se deram em momento emergencial, 

aCampanha é mais um elemento, porém não está distante desse processo. Ao assessorar 

asCestas da Agricultura Familiar e acompanhar os 

OTSStinham levantado os dados da produção, o que facilitou na hora de organizar a logística 

daCampanha. 

Tanto na fase I quanto na fase II foram levantados diversos dados que precisam 

sertratados em breve, o que nos levará à i

produtivaeos arranjos produtivos locais.

Ainda sobre o PNAE, o OTSS já pontuou em outros relatórios do Projeto 

Agroecossobre a realização da pesquisa

Agroecologia -ANA e a Associação Brasileira de Agroecologia 

de caso -Paraty/RJ e Ubatuba/SP 

ocorreram, o 

queendossaareflexãosobreoslimitesdoscircuitoscurtosdeparceria.Entretanto,ascomunidadestra

dicionais de Paraty/RJ e Ubatuba/SP tem longo histórico de parcerias nos 

enfrentamentospolíticos que versam sobre a defesa e garantia do território. Além disso, as 

interações para aCampanhaCuidaréResistir ocorreramtanto na faseIquantonafaseII.

 
 

7. CapacidadesColetivas
 

Através da Abordagem das Capacidades oriunda da área de Inovação Social 

(IS),existem três percursos teóricos: BATISTA (2020, p. 39), ao tratar da categoria de 

InovaçõesdeBase,afirmaquesãoiniciativasefetivadasporatorescomunitárioscomvistasà

maçãosocial,essacategoriaéelaboradapor(Bonietal.,2018;Ibrahim,2017;Pellicer

2017; Ziegler, 2017a). 

HáoaprofundamentonoquetangeaProcessosparaInovaçãoSocial,categoriaquedizrespeit

oaosprocessos,atuaçãoeetapasdegestãoquetenhamcomofinalida
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Social. Esta seria a categoria que trata da parte operacional e processual da gestão, 

abordadapor(Biggerietal.,2017;Howaldt&Schwarz,2017;Ibrahim,2017;Tayloretal.,2020;Tiwa

ri,2017;VanRaemdonck,2019;White,2018).ÉnessacategoriaqueI

nvolvimento de capacidades coletivas, que é o conceito previsto na matriz analítica 

doProjetoAgroecos. 

Por fim, a categoria de Ações de cidadania e políticas públicas, elabora a inclusão 

degrupos excluídos e/ou marginalizados nas 

(Mazigo,2017; Molnar, 2017; Von Jacobi, Edmiston et al., 2017; Von Jacobi, Nicholls, & 

Chiappero-Martinetti, 2017; Ziegler, 2017a; Ziegler et al., 2017; Ziegler et al., 2013). 

Entretanto, éimportante ressaltar que o FC

públicas, 

tematuaçãonareivindicação,elaboração,avaliaçãoeaprimoramentodepolíticaspúblicaspermane

ntemente. 

Atente-se para o fato de que as abordagens supracitadas, majoritariamente, 

possuemenfoque empresarial ou empreendedor e essa não é a realidade do território em que o 

OTSSatua. Explicado isso, as categorias fazem sentido, porém são nítidos os seus limites 

paraanalisar essa realidade, o que não impede que sejam utilizadas ponderando

limites esuaspossibilidades dentro do  contexto eda conjuntura.

ParaIbrahim(2017),ascapacidadescoletivassãoorganizadasatravésdetrêsdimensões:a)co

nscientização;b)conciliação;ec)colaboração.Nessesentido,destaca

Resistir contribuiu, aprimorou e dese

de: organização logística, coleta de dados e informações, mobilização 

eengajamentomultiescalar,negociação,articulaçãoemanutençãodasrelaçõescomorganizaçõesei

nstituiçõesparceiras,engajamentodajuventudenore

deconflitos. 

Enfatiza-se que aqui a abordagem do OTSS limita

capacidadescoletivasdesenvolvidas.Oconjuntodesteprocessodescritoacimaépormenorizadonop

rimeiro relatório do Projeto Agroecos. A Campanha C

essascapacidades foram sendo desenvolvidas através de erros e acertos, tentativas e falhas, 

massempreconsiderando aparticipação social eo protagonismo comunitário.

Outro ponto a ser considerado é que algumas metodologias dos

jáexisteme acabampor serresgatadase nãonecessariamentedesenvolvidas,comoéocasodos
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nvolvimento de capacidades coletivas, que é o conceito previsto na matriz analítica 

Por fim, a categoria de Ações de cidadania e políticas públicas, elabora a inclusão 

degrupos excluídos e/ou marginalizados nas políticas públicas, bem delineadas em 

(Mazigo,2017; Molnar, 2017; Von Jacobi, Edmiston et al., 2017; Von Jacobi, Nicholls, & 

Martinetti, 2017; Ziegler, 2017a; Ziegler et al., 2017; Ziegler et al., 2013). 

Entretanto, éimportante ressaltar que o FCT, mais do que demandar a inclusão nas políticas 

tematuaçãonareivindicação,elaboração,avaliaçãoeaprimoramentodepolíticaspúblicaspermane

se para o fato de que as abordagens supracitadas, majoritariamente, 

ou empreendedor e essa não é a realidade do território em que o 

OTSSatua. Explicado isso, as categorias fazem sentido, porém são nítidos os seus limites 

paraanalisar essa realidade, o que não impede que sejam utilizadas ponderando

ssibilidades dentro do  contexto eda conjuntura. 

ParaIbrahim(2017),ascapacidadescoletivassãoorganizadasatravésdetrêsdimensões:a)co

nscientização;b)conciliação;ec)colaboração.Nessesentido,destaca-sequea Campanha Cuidar é 

Resistir contribuiu, aprimorou e desenvolveu nos atores envolvidos noprocesso capacidades 

de: organização logística, coleta de dados e informações, mobilização 

eengajamentomultiescalar,negociação,articulaçãoemanutençãodasrelaçõescomorganizaçõesei

nstituiçõesparceiras,engajamentodajuventudenoresgatedepráticastradicionaise mediação 

se que aqui a abordagem do OTSS limita-se ao resultado das 

capacidadescoletivasdesenvolvidas.Oconjuntodesteprocessodescritoacimaépormenorizadonop

rimeiro relatório do Projeto Agroecos. A Campanha Cuidar é Resistir demonstra como 

essascapacidades foram sendo desenvolvidas através de erros e acertos, tentativas e falhas, 

massempreconsiderando aparticipação social eo protagonismo comunitário.

Outro ponto a ser considerado é que algumas metodologias dos movimentos sociais 

jáexisteme acabampor serresgatadase nãonecessariamentedesenvolvidas,comoéocasodos
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mutirões de entrega das cestas, ou o mutirão de cadastramento, entre outros. O mutirão é 

umapráticamuitoantiganasorganizaçõessociais,anovi

areplicaçãodasmetodologiaspopularesemmuitodialogacomaperspectivadeTecnologiasSociais 

que,no caso doOTSS, adere às reflexões deDagnino (2014).

 
 

8. Ampliaçãoemultiescalaridadedasações
 

A fase I da Campanha Cuidar é Resisti

umaresposta rápida do FCT para com as comunidades que integram este movimento. A fase 

Iacumulou processos e capacidades coletivas que irradiaram para outros territórios na fase 

II,ondehouveum aumentodo grau decomplex

Emboraaampliaçãotenhaocorrido,ofatojápontuadonessetextosobreasadversidades nas 

parcerias e articulações externas e seu impacto sobre os circuitos 

curtosdemonstrouqueaampliação emultiescalaridadedas ações tem seuslimites.

Nogeral,pode-seafirmarqueasaçõesdaCampanhairradiaramparaoutrascomunidades e 

ampliaram o número de comunidades atendidas, o volume da aquisição 

deprodutosdascomunidadese,consequentemente,onúmerodeprodutoresenvolvidosnaCampanh

a. Além disso, resultou na ampl

dearmazenagem, coleta, transporteedistribuição.

 
 

9. Desigualdades socioespaciais de gênero, raça eeconômicas
 

A Campanha Cuidar é Resistir, para além de um estudo de caso, é também 

umcompêndio de metodologias e um projeto piloto para reflexão dos limites e possibilidades 

deredeslocais.Essasredesjádialogameinteragemdemaneirapontual,entretantoodesafioatualéode

comoestruturareinstrumentalizarredesdeEconomiaSolidáriaeAgroecologiaconsiderandoadime

nsãoterritorial que aCampanhavem atuando.
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A Campanha incentiva o desenvolvimento econômico e produtivo na perspectiva 

dascomunidadestradicionais.AaçãofoiinstauradaafimdemitigarosefeitosnãosódapandemiadeC

OVID-

19,mastambémdosefeitosdecomoosgovernos

masituação,agravadanesseterritóriopelasinjustiçassocioambientaisque jáexistiam.

Trazendoapráticadoprocesso,aCampanhateveocuidadodedefinirasprioridadescombase

nasprecariedadeseperfissocioeconômicoselaboradospeloGr

estas.NafaseIasAssociaçõesdeMoradoresdecadacomunidadedefiniramosparâmetros 

ecadacomunidadeconsideroudiferentesfatoresparaadistribuiçãodascestas.

Enquanto na fase II, embora alguns parâmetros tenham sido levantados, a 

perspectivaédequetodasasfamíliaslistadasemcondiçõesdeprecariedadenascomunidadesrecebes

semnomesmomomentoascestas.Estaampliaçãoéumavanço,masemborasejanecessárioaderira 

parâmetros de precariedade dentro da precariedade, isto afeta as relações no território, 

poisalgumas pessoas, embora enquadradas em grau maior de precariedade, acessam 

algumaspolíticas públicas, o quegerou alguns desentendimentos na fase I e tentou

na faseII. 

 
10. EconomiaSolidária

 

Levando em consideração as afirmações recorrentes dos comunitári

asperspectivasteóricassobreotema,quenorteiamnossaspráticas,limitesepossibilidadesnessedeba

te,éimportantefocarnasocializaçãodosmodosdeproduçãopormeiodeumaperspectivamarxista, 

orientada pelo conceito de 

aopensamento de SINGER (2002), pela ideia conceitual de Economia Solidária como 

projetopolíticoeaconsonânciadasolidariedadeem contraposiçãoàcompetição.

Temsidoumdesafioorganizarasreflexõescomasbasesfilosóficasmarxistas,entretanto, o 

preponderante é que orientar-

objetivos de solidariedade tanto do FCT quanto do OTSS. Ainda que ascontradições entre 

teoria marxista e prática apareçam, principalmente quando confrontadas 

nocontextodecomunidadestradicionais,éimportantedestacarquetemgeradoreflexõesimportante

sdo ponto devistafilosófico epráticodas ações.

A Campanha incentiva o desenvolvimento econômico e produtivo na perspectiva 

dascomunidadestradicionais.AaçãofoiinstauradaafimdemitigarosefeitosnãosódapandemiadeC

19,mastambémdosefeitosdecomoosgovernoslidaramdemaneiradesqualificadaeincompetenteco

masituação,agravadanesseterritóriopelasinjustiçassocioambientaisque jáexistiam.

Trazendoapráticadoprocesso,aCampanhateveocuidadodedefinirasprioridadescombase

nasprecariedadeseperfissocioeconômicoselaboradospeloGrupodeTrabalhodeDistribuiçãodasc

estas.NafaseIasAssociaçõesdeMoradoresdecadacomunidadedefiniramosparâmetros 

ecadacomunidadeconsideroudiferentesfatoresparaadistribuiçãodascestas.

Enquanto na fase II, embora alguns parâmetros tenham sido levantados, a 

ivaédequetodasasfamíliaslistadasemcondiçõesdeprecariedadenascomunidadesrecebes

semnomesmomomentoascestas.Estaampliaçãoéumavanço,masemborasejanecessárioaderira 

parâmetros de precariedade dentro da precariedade, isto afeta as relações no território, 

as pessoas, embora enquadradas em grau maior de precariedade, acessam 

algumaspolíticas públicas, o quegerou alguns desentendimentos na fase I e tentou

EconomiaSolidária 

Levando em consideração as afirmações recorrentes dos comunitári

asperspectivasteóricassobreotema,quenorteiamnossaspráticas,limitesepossibilidadesnessedeba

te,éimportantefocarnasocializaçãodosmodosdeproduçãopormeiodeumaperspectivamarxista, 

orientada pelo conceito de hegemonia local gramsciana e em partes com 

aopensamento de SINGER (2002), pela ideia conceitual de Economia Solidária como 

projetopolíticoeaconsonânciadasolidariedadeem contraposiçãoàcompetição.

Temsidoumdesafioorganizarasreflexõescomasbasesfilosóficasmarxistas,entretanto, o 

-se pela coletivização dos modos de produção,dialoga com os 

objetivos de solidariedade tanto do FCT quanto do OTSS. Ainda que ascontradições entre 

teoria marxista e prática apareçam, principalmente quando confrontadas 

dicionais,éimportantedestacarquetemgeradoreflexõesimportante

sdo ponto devistafilosófico epráticodas ações. 
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A Campanha incentiva o desenvolvimento econômico e produtivo na perspectiva 

dascomunidadestradicionais.AaçãofoiinstauradaafimdemitigarosefeitosnãosódapandemiadeC

lidaramdemaneiradesqualificadaeincompetenteco

masituação,agravadanesseterritóriopelasinjustiçassocioambientaisque jáexistiam. 

Trazendoapráticadoprocesso,aCampanhateveocuidadodedefinirasprioridadescombase

upodeTrabalhodeDistribuiçãodasc

estas.NafaseIasAssociaçõesdeMoradoresdecadacomunidadedefiniramosparâmetros 

ecadacomunidadeconsideroudiferentesfatoresparaadistribuiçãodascestas. 

Enquanto na fase II, embora alguns parâmetros tenham sido levantados, a 

ivaédequetodasasfamíliaslistadasemcondiçõesdeprecariedadenascomunidadesrecebes

semnomesmomomentoascestas.Estaampliaçãoéumavanço,masemborasejanecessárioaderira 

parâmetros de precariedade dentro da precariedade, isto afeta as relações no território, 

as pessoas, embora enquadradas em grau maior de precariedade, acessam 

algumaspolíticas públicas, o quegerou alguns desentendimentos na fase I e tentou-seajustar 

Levando em consideração as afirmações recorrentes dos comunitários e também 

asperspectivasteóricassobreotema,quenorteiamnossaspráticas,limitesepossibilidadesnessedeba

te,éimportantefocarnasocializaçãodosmodosdeproduçãopormeiodeumaperspectivamarxista, 

gramsciana e em partes com adesão 

aopensamento de SINGER (2002), pela ideia conceitual de Economia Solidária como 

projetopolíticoeaconsonânciadasolidariedadeem contraposiçãoàcompetição. 

Temsidoumdesafioorganizarasreflexõescomasbasesfilosóficasmarxistas,entretanto, o 

se pela coletivização dos modos de produção,dialoga com os 

objetivos de solidariedade tanto do FCT quanto do OTSS. Ainda que ascontradições entre 

teoria marxista e prática apareçam, principalmente quando confrontadas 

dicionais,éimportantedestacarquetemgeradoreflexõesimportante



 

 

A análise de OSTROM (1990), que rebate a ideia de 

literaturaeconômicaeconstataqueosgruposisolados,aoinvésdeint

osporinteressesindividuais,temseorganizadocoletivamenteparagerirrecursoscomuns,demonstr

aqueesses grupos têm gerido melhorseus bens do queo Estado eo mercado.

A discussão sobre a governança de bens comuns é importante no contexto

Bocaina,poisatravessatodaequalquerferramenta,práticaeação.Acontecemmuitosconflitossocio

ambientais, que tem como pressuposto e finalidade a criminalização das práticas 

noterritório.Contudo,éprecisoamadurecimentonodebate,poishádivergêncianoentendimentode

SINGER (2002) sobre a relação com o Estado e os modos de produção coletiva e 

aperspectivadeOSTROM(1990)sobreagovernançadebenscomunseaintervençãodoEstado.

 
 

11. Emancipaçãodasmulheres
 

AmatrizanalíticadoProjetoAgroecosconsideratrêseixos:a)visibilidadedo

b) autonomia; e c) empoderamento. Ao olhar para o caso da Campanha Cuidar é Resistir, 

defato emergiram as funções das mulheres nas cadeias produtivas da pesca e 

agroecologia,entretanto, o empoderamento com relação a essas funções e atividades 

desenvolvidas 

pelasmulheresaindasãodesvalorizadas,tantodopontodevistadaremuneração,quantodasubalterni

zaçãoepormenorizaçãodasfunçõesexercidaspelasmulheresnascadeiasprodutivas.

Nessesentido,hádúvidasseotrabalhodasmulheressãoinvisibilizadosparaseremmalremun

erados ou se são mal remunerados e por isso invisibilizados. Fato é que, no geral, todostêm 

uma remuneração baixa e poucas coisas mudam com relação a precariedade em quehomens e 

mulheres nessas comunidades se encontram. Destarte, o trabalho reprodutivo aindaé a

desconsiderado em diversas instâncias e implica em um desgaste maior das mulherescom 

relação a jornada de trabalho e o trabalho que emerge para a visibilidade está imbricadocomo 

acumulo defunções gerando sobrecarga,paraPETERSEN

A perspectiva
gênero.Uma perspectiva feminista da Agroecologia significa não só criar espaços para que 
asmulheres tenham pelo menos as mesmas condições e direitos que os homens, mas 
tambémreavaliarotra
locomopartefundamentalnãosódaeconomia,masdobem
estardasfamílias,desuascomunidadese,porextensão,

A análise de OSTROM (1990), que rebate a ideia de tragédia dos comuns 

literaturaeconômicaeconstataqueosgruposisolados,aoinvésdeintensificaremaescassezderecurs

osporinteressesindividuais,temseorganizadocoletivamenteparagerirrecursoscomuns,demonstr

aqueesses grupos têm gerido melhorseus bens do queo Estado eo mercado.

A discussão sobre a governança de bens comuns é importante no contexto

Bocaina,poisatravessatodaequalquerferramenta,práticaeação.Acontecemmuitosconflitossocio

ambientais, que tem como pressuposto e finalidade a criminalização das práticas 

noterritório.Contudo,éprecisoamadurecimentonodebate,poishádivergêncianoentendimentode

SINGER (2002) sobre a relação com o Estado e os modos de produção coletiva e 

deOSTROM(1990)sobreagovernançadebenscomunseaintervençãodoEstado.

Emancipaçãodasmulheres 

AmatrizanalíticadoProjetoAgroecosconsideratrêseixos:a)visibilidadedo

b) autonomia; e c) empoderamento. Ao olhar para o caso da Campanha Cuidar é Resistir, 

defato emergiram as funções das mulheres nas cadeias produtivas da pesca e 

agroecologia,entretanto, o empoderamento com relação a essas funções e atividades 

pelasmulheresaindasãodesvalorizadas,tantodopontodevistadaremuneração,quantodasubalterni

zaçãoepormenorizaçãodasfunçõesexercidaspelasmulheresnascadeiasprodutivas.

Nessesentido,hádúvidasseotrabalhodasmulheressãoinvisibilizadosparaseremmalremun

s ou se são mal remunerados e por isso invisibilizados. Fato é que, no geral, todostêm 

uma remuneração baixa e poucas coisas mudam com relação a precariedade em quehomens e 

mulheres nessas comunidades se encontram. Destarte, o trabalho reprodutivo aindaé a

desconsiderado em diversas instâncias e implica em um desgaste maior das mulherescom 

relação a jornada de trabalho e o trabalho que emerge para a visibilidade está imbricadocomo 

acumulo defunções gerando sobrecarga,paraPETERSENet al(2020) 

A perspectiva feminista de transformação social vai além da luta por igualdade de 
gênero.Uma perspectiva feminista da Agroecologia significa não só criar espaços para que 
asmulheres tenham pelo menos as mesmas condições e direitos que os homens, mas 

reavaliarotrabalhoprodutivoqueasmulheresfazemereconhece-
locomopartefundamentalnãosódaeconomia,masdobem-
estardasfamílias,desuascomunidadese,porextensão, 
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tragédia dos comuns na 

ensificaremaescassezderecurs

osporinteressesindividuais,temseorganizadocoletivamenteparagerirrecursoscomuns,demonstr

aqueesses grupos têm gerido melhorseus bens do queo Estado eo mercado. 

A discussão sobre a governança de bens comuns é importante no contexto da 

Bocaina,poisatravessatodaequalquerferramenta,práticaeação.Acontecemmuitosconflitossocio

ambientais, que tem como pressuposto e finalidade a criminalização das práticas 

noterritório.Contudo,éprecisoamadurecimentonodebate,poishádivergêncianoentendimentode 

SINGER (2002) sobre a relação com o Estado e os modos de produção coletiva e 

deOSTROM(1990)sobreagovernançadebenscomunseaintervençãodoEstado. 

AmatrizanalíticadoProjetoAgroecosconsideratrêseixos:a)visibilidadedotrabalho; 

b) autonomia; e c) empoderamento. Ao olhar para o caso da Campanha Cuidar é Resistir, 

defato emergiram as funções das mulheres nas cadeias produtivas da pesca e 

agroecologia,entretanto, o empoderamento com relação a essas funções e atividades 

pelasmulheresaindasãodesvalorizadas,tantodopontodevistadaremuneração,quantodasubalterni

zaçãoepormenorizaçãodasfunçõesexercidaspelasmulheresnascadeiasprodutivas. 

Nessesentido,hádúvidasseotrabalhodasmulheressãoinvisibilizadosparaseremmalremun

s ou se são mal remunerados e por isso invisibilizados. Fato é que, no geral, todostêm 

uma remuneração baixa e poucas coisas mudam com relação a precariedade em quehomens e 

mulheres nessas comunidades se encontram. Destarte, o trabalho reprodutivo aindaé algo 

desconsiderado em diversas instâncias e implica em um desgaste maior das mulherescom 

relação a jornada de trabalho e o trabalho que emerge para a visibilidade está imbricadocomo 

feminista de transformação social vai além da luta por igualdade de 
gênero.Uma perspectiva feminista da Agroecologia significa não só criar espaços para que 
asmulheres tenham pelo menos as mesmas condições e direitos que os homens, mas 

-



 

 

de toda a sociedade. Uma perspectiva feminista da Agroecologia também implica que 
oshomensassumammais
a, valores como relações de confiança, reciprocidade, solidariedade e cuidado devem
organização dos sistemas alimentares. Por essa razão, além de reconhecer que 
asmulheresdetêm
dosmovimentosagroecológicosepelasoberaniaalimentarincorporamofeminismo como um 
elemento inalienável da luta por um sistema alimentar global, justo esustentável.

 

Outropontoimportanteversaso

MONTIEL et al (2020) desenvolve algumas propostas de ações como: a)valorizar todos os 

tipos de trabalho; b) questionar as relações de poder; e c) resolver a falta detempopormeio 

daconstrução deredes. 

Diante dessas três propostas de ações, as autoras ressaltam a importância da 

inserçãodaéticadocuidado6quantoàpráticacotidiana,ampliadaedistribuídaparaalémdasmulheres

,principalmentenostrabalhosreprodutivos,atualmenterealizadospelasmulheres,contudo,temsea

mpliado paraas comunidades como um todo.

Na Campanha Cuidar é Resistir, as mulheres protagonizaram diversas tarefas, além 

deinserir e envolver toda a comunidade na 

contradiçõeseadversidades,aéticadocuidado

ecadaindivíduoassumiu com ocoletivo enos quais seengajou duranteesseprocesso.

Ainda sobre a ética do cuidado

queexpandeseuescopoparaalémdeumalutaterritorializadaparaumalutaporu

ancipatório,construindo,maisqueumaidentidadederesistência,umaidentidadedeprojetono qual 

as coletividades são fatores fundamentais para a reprodução do modo de vida 

dascomunidades. 

Outro aspecto no âmbito da matriz do Projeto Agroecos vers

empoderamento,entende-se por empoderamento o questionamento das estruturas de poder, 

através de trêscategorias que envolvem esse processo apresentadas por COLLINS (2017), a 

autodefinição(self-definition),autovalorização(

reliance).Para 

 
 

6 O conceito de ética do cuidado é apresentado pelas autoras pelo modo como as mulheres são alocadas em funções de cuidado, 
geralmenteobservadosnostrabalhosreprodutivos,masqueultrapassam.
ho,ocuidadoéexpresso,comoporexemploasfunçõesdecuidadoras,
majoritariamente alocadas no mercado de trabalho. Entretanto as autoras subvertem o conceito de cuida
trabalhadocomofontedevitimizaçãoesubalternaçãoparaumalógicadecompartilhamentodasresponsabilidadesdocuidadoentretodos.Énessach
que as autoras tratam a ética do cuidado como prática emancipadora e subversiva em contraposição a ética ind
peloneoliberalismo. Em suma, a ética do cuidado tem a proposta de se propagar nas práticas cotidianas através do compartilham
tarefas,responsabilidadesecompromissoscom ocoletivoecomunidade.

de toda a sociedade. Uma perspectiva feminista da Agroecologia também implica que 
oshomensassumammaisresponsabilidadespelotrabalhoreprodutivo.NaAgroecologia
a, valores como relações de confiança, reciprocidade, solidariedade e cuidado devem
organização dos sistemas alimentares. Por essa razão, além de reconhecer que 
asmulheresdetêmconhecimentosesaberesfundamentaisparaaAgroecologia,muitosmilitantes
dosmovimentosagroecológicosepelasoberaniaalimentarincorporamofeminismo como um 
elemento inalienável da luta por um sistema alimentar global, justo esustentável.

Outropontoimportanteversasobreoscompromissosdasaçõesdasredessociotécnicas; 

(2020) desenvolve algumas propostas de ações como: a)valorizar todos os 

tipos de trabalho; b) questionar as relações de poder; e c) resolver a falta detempopormeio 

essas três propostas de ações, as autoras ressaltam a importância da 

quantoàpráticacotidiana,ampliadaedistribuídaparaalémdasmulheres

,principalmentenostrabalhosreprodutivos,atualmenterealizadospelasmulheres,contudo,temsea

aas comunidades como um todo. 

Na Campanha Cuidar é Resistir, as mulheres protagonizaram diversas tarefas, além 

deinserir e envolver toda a comunidade na ética do cuidado. Embora com algumas 

éticadocuidadoseexpressanasresponsabilidadesecompromissosqu

ecadaindivíduoassumiu com ocoletivo enos quais seengajou duranteesseprocesso.

ética do cuidado, é ímpar sua contraposição ao individualismo, o 

queexpandeseuescopoparaalémdeumalutaterritorializadaparaumalutaporumprojetopolíticoem

ancipatório,construindo,maisqueumaidentidadederesistência,umaidentidadedeprojetono qual 

as coletividades são fatores fundamentais para a reprodução do modo de vida 

Outro aspecto no âmbito da matriz do Projeto Agroecos vers

se por empoderamento o questionamento das estruturas de poder, 

através de trêscategorias que envolvem esse processo apresentadas por COLLINS (2017), a 

),autovalorização(self-valuation)eautossuficiência(

O conceito de ética do cuidado é apresentado pelas autoras pelo modo como as mulheres são alocadas em funções de cuidado, 
observadosnostrabalhosreprodutivos,masqueultrapassam.Nasatividades,majoritariamenteexercidaspormulheresnomercadodetrabal

ocuidadoéexpresso,comoporexemploasfunçõesdecuidadoras,enfermeiras,professorasprimárias,entreoutrasfunçõesemqueasmulheresestão 
majoritariamente alocadas no mercado de trabalho. Entretanto as autoras subvertem o conceito de cuida
trabalhadocomofontedevitimizaçãoesubalternaçãoparaumalógicadecompartilhamentodasresponsabilidadesdocuidadoentretodos.Énessach
que as autoras tratam a ética do cuidado como prática emancipadora e subversiva em contraposição a ética ind
peloneoliberalismo. Em suma, a ética do cuidado tem a proposta de se propagar nas práticas cotidianas através do compartilham
tarefas,responsabilidadesecompromissoscom ocoletivoecomunidade. 
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de toda a sociedade. Uma perspectiva feminista da Agroecologia também implica que 
responsabilidadespelotrabalhoreprodutivo.NaAgroecologiafeminist

a, valores como relações de confiança, reciprocidade, solidariedade e cuidado devemorientar a 
organização dos sistemas alimentares. Por essa razão, além de reconhecer que 

conhecimentosesaberesfundamentaisparaaAgroecologia,muitosmilitantes
dosmovimentosagroecológicosepelasoberaniaalimentarincorporamofeminismo como um 
elemento inalienável da luta por um sistema alimentar global, justo esustentável. 

breoscompromissosdasaçõesdasredessociotécnicas; 

(2020) desenvolve algumas propostas de ações como: a)valorizar todos os 

tipos de trabalho; b) questionar as relações de poder; e c) resolver a falta detempopormeio 

essas três propostas de ações, as autoras ressaltam a importância da 

quantoàpráticacotidiana,ampliadaedistribuídaparaalémdasmulheres

,principalmentenostrabalhosreprodutivos,atualmenterealizadospelasmulheres,contudo,temsea

Na Campanha Cuidar é Resistir, as mulheres protagonizaram diversas tarefas, além 

. Embora com algumas 

responsabilidadesecompromissosqu

ecadaindivíduoassumiu com ocoletivo enos quais seengajou duranteesseprocesso. 

, é ímpar sua contraposição ao individualismo, o 

mprojetopolíticoem

ancipatório,construindo,maisqueumaidentidadederesistência,umaidentidadedeprojetono qual 

as coletividades são fatores fundamentais para a reprodução do modo de vida 

Outro aspecto no âmbito da matriz do Projeto Agroecos versa sobre 

se por empoderamento o questionamento das estruturas de poder, 

através de trêscategorias que envolvem esse processo apresentadas por COLLINS (2017), a 

ncia(self-

O conceito de ética do cuidado é apresentado pelas autoras pelo modo como as mulheres são alocadas em funções de cuidado, 
rmulheresnomercadodetrabal

enfermeiras,professorasprimárias,entreoutrasfunçõesemqueasmulheresestão 
majoritariamente alocadas no mercado de trabalho. Entretanto as autoras subvertem o conceito de cuidado, que vinha sendo 
trabalhadocomofontedevitimizaçãoesubalternaçãoparaumalógicadecompartilhamentodasresponsabilidadesdocuidadoentretodos.Énessachave
que as autoras tratam a ética do cuidado como prática emancipadora e subversiva em contraposição a ética individualista pregada 
peloneoliberalismo. Em suma, a ética do cuidado tem a proposta de se propagar nas práticas cotidianas através do compartilhamento de 



 

 

COLLINS (2017) o empoderamento pode resultar na subversão da identidade vitimada para 

aação coletiva a partir do entendimento das estruturas que sustentam as precariedades 

coletivasouamobilizaçãodaidentidadevitimadaparapráticaspolíticasdereivindicaçãodopoderpar

asi.Paratanto,oprocessodeapresentadoporCOLLINS(2017)éinterseccionadopeloindivíduoecol

etivo (identidadedegrupo). 

Dadaadefinição,oempoderamentonesseentendimentoperpassaeédesenvolvidoporumpr

ocessoquecomeçanoreconhecimentoindividual

autodefinição,autovalorizaçãoeautoresiliênci

desse reconhecimento a subversão ou amobilizaçãodaidentidadevitimadanaação coletiva.

As atividades da Campanha trouxeram elementos com os quais as mulheres 

puderam,em alguma medida, identificar as suas questõe

ações 

paraalémdaidentidadevitimada(HOOKS,1984),elaboraramesseselementoscomomolapropulsor

adesuasreivindicaçõeseações,assumindoresponsabilidades,obrigaçõeseenvolvendo os demais 

nessa tónica. Tensionando para que todos assumis

responsabilidadecom o coletivo.

 
 

12. Questõesdejustiçasocioambientais
 

Oatualcontextogovernamentaltemcolocadoascomunidadestradicionaisemsituaçãode 

precariedade diante do retrocesso das políticas ambientais. É difícil pensar em 

EconomiaSolidária e Agroecologia sem mencionar os tensionamentos que ocorrem por conta 

desseelemento.AEconomiaSolidáriaeaAgroecologiaforamferramentasimportantesnamediação

de conflitos socioambientais, como exemplificado pela resolução 189/2018, que reconhec

oManejoAgroflorestal Sustentável no estadodeSão Paulo.

Ainda assim, o reconhecimento oficial desta prática pela referida resolução 

umavanço importante e mostra claramente como o fortalecimento da Economia Solidária é 

umaferramentadelutadessascom

nãoimpediuacriminalizaçãoconstantedascomunidadestradicionais,principalmente 

desuaspráticas deproduçãoemterraemar.

Apesar disso, tem havido avanços a partir da discussão da Economia Solidária. 

ramento pode resultar na subversão da identidade vitimada para 

aação coletiva a partir do entendimento das estruturas que sustentam as precariedades 

coletivasouamobilizaçãodaidentidadevitimadaparapráticaspolíticasdereivindicaçãodopoderpar

cessodeapresentadoporCOLLINS(2017)éinterseccionadopeloindivíduoecol

Dadaadefinição,oempoderamentonesseentendimentoperpassaeédesenvolvidoporumpr

ocessoquecomeçanoreconhecimentoindividual--

autodefinição,autovalorizaçãoeautoresiliência-- frente às estruturas de opressão e através 

desse reconhecimento a subversão ou amobilizaçãodaidentidadevitimadanaação coletiva.

As atividades da Campanha trouxeram elementos com os quais as mulheres 

puderam,em alguma medida, identificar as suas questões. Para além de organizarem suas 

paraalémdaidentidadevitimada(HOOKS,1984),elaboraramesseselementoscomomolapropulsor

adesuasreivindicaçõeseações,assumindoresponsabilidades,obrigaçõeseenvolvendo os demais 

nessa tónica. Tensionando para que todos assumissem seus papéis decompromissoe 

responsabilidadecom o coletivo. 

Questõesdejustiçasocioambientais 

Oatualcontextogovernamentaltemcolocadoascomunidadestradicionaisemsituaçãode 

precariedade diante do retrocesso das políticas ambientais. É difícil pensar em 

EconomiaSolidária e Agroecologia sem mencionar os tensionamentos que ocorrem por conta 

desseelemento.AEconomiaSolidáriaeaAgroecologiaforamferramentasimportantesnamediação

de conflitos socioambientais, como exemplificado pela resolução 189/2018, que reconhec

oManejoAgroflorestal Sustentável no estadodeSão Paulo. 

Ainda assim, o reconhecimento oficial desta prática pela referida resolução 

umavanço importante e mostra claramente como o fortalecimento da Economia Solidária é 

umaferramentadelutadessascomunidades-

nãoimpediuacriminalizaçãoconstantedascomunidadestradicionais,principalmente 

desuaspráticas deproduçãoemterraemar. 

Apesar disso, tem havido avanços a partir da discussão da Economia Solidária. 
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lado,uma redução de entrada de recursos financeiros na comunidade, pela redução do 

escoamentode produtose,por outro,a segurança alim

umacomunidadegeograficamente isolada.

Pelareivindicaçãodosmovimentoslocais,aresoluçãoSIMA028/2020,queversasobrea 

autorização de caráter emergencial para as roças tradicionais por povos e 

comunidadestradicionais, foi pub

plantio para suasegurançaalimentaretambém com vistas àdemarcaçãodeáreas.

Pelo Programa de Educação Ambiental da Costa Verde (Redes), a Incubadora 

deTecnologias Sociais do OTSS (ITS/OTSS) tem apoiado e for

emCastelhanos-

Ilhabela/SP,emdiálogocommovimentosfundamentais,comooFCTeoColetivoCaiçara de São 

Sebastião/SP, possibilitando que, a partir do viés da Economia Solidária e daAgroecologia 

estas comunidadesse apropriem criticamentedes

Nesseprimeiromomento,aintençãoéprorrogararesolução

apoiar as comunidades tradicionais no avanço das demarcações e qualificar aprodução com 

metodologias agroecológicas. A Economia Solidária, portanto, apresenta

setantocomoferramentaparaorganizaraproduçãoemconexãocomaagroecologiaquantocomoinst

rumentodeaçãoeformulaçãoatravésdeumabrechanalegislaçãoque,surpreendentemente, 

favoreceas comunidades tradicionais.

Porfim,essascomunidadessetornaramfundamentaisparaoabastecim

aCampanhaetambémparaosdesdobramentos queaCampanhaterá,pensandonaconsolidação 

deredesdeproduçãoecomercialização.

 
 

13. Consideraçõesfinais
 

A Campanha Cuidar é Resistir ainda está em andamento, a segunda fase contou 

comtrês distribuições e estão previstas mais cinco, haverá o espaço de avaliação e 

sistematizaçãoda mesma em momento oportuno. Contudo, houve um espaço de avaliação 

preliminar e foipossívelvisualizar alguns avanços, limites ereajustes.
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Acapacidadeprodutivaededistr

cos e do pescado foi um desafio, o resultado é a necessidade de reajustes eampliação de 

amparos produtivos e de estruturas de armazenagem que possam suprir ascomunidades.

A contratação via licitação por 

doponto de vista burocrático para contratação, definição de prestação no edital, a contratação 

deempresas que não tem ligação direta com o território, a segunda, sobre o menor preço, 

queabaixou muito a qualidade dos produtos industrializados das cestas, assim como, 

submeteu 

asproduçõesagroecológicasedepescadoartesanaldepequenaescalaàumalógicamercadológica e 

com preços impraticáveis do ponto de vista de remuneração do trabalho 

nocontextodepequenos produtores.

Na conferência final do Projeto Agroecos apresentou

(FOFA)7na qual avaliou-se de maneira preliminar os principais assuntos abordados no espaço 

deavaliaçãodaCampanhaCuidaréResistir faseII:

Figura1:AnáliseFOFA daCampanhaCuidaréResistirf
 
 

Dopontodevistaconceitual,aelaboraçãodaComunidaddeEstudiosJainasobre

cercaníadesentireseespaciais,
 
 

7AnáliseSWOTéumaabreviaçãodaspalavraseminglês
as,respectivamente.Emportuguês, échamada“análise FOFA”.
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cos e do pescado foi um desafio, o resultado é a necessidade de reajustes eampliação de 

amparos produtivos e de estruturas de armazenagem que possam suprir ascomunidades.

A contratação via licitação por menor preço trouxe algumas questões, a primeira, 

doponto de vista burocrático para contratação, definição de prestação no edital, a contratação 

deempresas que não tem ligação direta com o território, a segunda, sobre o menor preço, 

dade dos produtos industrializados das cestas, assim como, 

asproduçõesagroecológicasedepescadoartesanaldepequenaescalaàumalógicamercadológica e 

com preços impraticáveis do ponto de vista de remuneração do trabalho 

nocontextodepequenos produtores. 

Na conferência final do Projeto Agroecos apresentou-se uma análise SWOT 

se de maneira preliminar os principais assuntos abordados no espaço 

deavaliaçãodaCampanhaCuidaréResistir faseII: 

Figura1:AnáliseFOFA daCampanhaCuidaréResistirfase II 

Dopontodevistaconceitual,aelaboraçãodaComunidaddeEstudiosJainasobre

espaciais,quecolocaoterritóriocomoprioridadedasações,conversam

AnáliseSWOTéumaabreviaçãodaspalavraseminglêsstrengths,weaknesses,opportunitiesethreats,quesignificamforças,fraquezas,oportunidadeseameaç
as,respectivamente.Emportuguês, échamada“análise FOFA”. 
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muito com a abordagem e as práticas do OTSS, abrindo uma frente de integração 

muitointeressante. Entretanto, é necessário desenvolver melh

asdiferençasdos dois contextos.

Em um dos seminários falou

etal(2010),quedialogacomosresultadosapresentadosnosrelatóriosdoProjetodeCaracterizaçãoda

sComunidadesTradicionais-POVOS,paraalémdasproximidades.

Outrossim, os estudos sobre 

acompreenderaparticipaçãosocial

sdemandas.Oconceitodeproximidadesajudaacompreenderosconflitos

estudos sobreação coletiva permitem reflexãoampliadasobreo tema.

Sobre a pesquisa-ação, foram levantadas informações muito importantes, 

algumasexpostasnodecorrerdessetexto,principalmenteosparâmetrosdamatrizanalíticaquepermi

tiuumanálises minuciosas. 

Do ponto de vista da metodologia da pesquisa

osatoresemtodooprocessodapesquisa,principalmentenosespaçosdediscussõesmaisconceituais. 

O envolvimento se deu com maior qualidade nas ações de campo. Atribui

emergencial da Campanha essa dinâmica na participação dos atores acontecer demaneira 

pontual. Observar as ações considerando as perguntas analíticas e a matriz do projetoajudou 

nas reflexões preliminares das práticas de Economia Solidária e Agroe

naCampanha,assim como comoutrasações queinteragem comesseseixos.

Por fim, mesmo com a finalização do Projeto Agroecos a Campanha Cuidar é 

Resistirfase II e as demais ações do OTSS/FIOCRUZ no fortalecimento do FCT continuará e 

oaprendizadodo projeto permanececomoacúmulono território.
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