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ECONOMIA SOLIDÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANÁLISE 
PRELIMINAR VISANDO AVALIAR OS ESPAÇOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NO RS. 
Marília Peixoto Coelho de Souza, Júlia Coelho, Gabriela Coelho de Souza, Rumi Kubo, Lovois de 

Andrade Miguel (orient.) (PUCRS). 
Um dos segmentos importantes para qualquer ação visando um desenvolvimento sustentável refere-se ao mercado. 
Neste sentido, os estudos relacionados ao desenvolvimento rural sustentável em área de Mata Atlântica no RS têm 
constatado uma ligação entre iniciativas visando geração de renda de pequenos grupos de agricultores/extrativistas e 
mercados conhecidos genericamente como "solidários". De modo a aprofundar estas conexões, o presente trabalho 
tem o objetivo de verificar, o espaço da "economia solidária" no RS através da análise de entrevistas com agentes 
sociais sistematizados nas categorias: produtores, articuladores, especialistas e lojistas. Neste trabalho é apresentada 
a análise de sete entrevistas estruturadas realizadas entre os "articuladores", considerados como representantes de 
ONG's, instituições públicas estaduais, consultorias e movimentos sociais. O instrumento de pesquisa visou 
identificar as iniciativas solidárias, os setores econômicos e sociais onde ocorrem os mecanismos e dificuldades 
encontradas para manutenção dos empreendimentos solidários. Os dados revelam os segmentos que mais prosperam: 
a agricultura familiar, artesanato e agroindústria. Sobre a expansão do comércio a maioria acredita que esteja, no 
entanto há quem aponte um momento de retrocesso no momento. Sobre os grupos que vivem somente da renda 
gerada pelo comércio as opiniões divergem entre aqueles que identificam algumas destas iniciativas, enquanto outros 
as consideram inexistentes hoje. As dificuldades encontradas são relacionadas à organização, fomento e articulação 
do grupo; inserção dos produtos no mercado e o retorno financeiro lento. A partir desta análise serão feitas novas 
entrevistas com os demais segmentos e através do confronto de idéias obter-se-á o panorama da economia solidária 
no RS, visando promover ações de desenvolvimento sustentável para populações que habitam áreas de Mata 
Atlântica no RS. (PIBIC). 
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