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PROJETO AGROCULTURAS: UMA ANÁLISE DA RECEPTIVIDADE AOS PRINCÍPIOS DE 

ASSOCIATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NA 

REGIÃO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL (RS). Ana Paula de Carli, Júlia Coelho, Rumi 

Kubo, Gabriela Coelho de Souza, Lovois de Andrade Miguel (orient.) (UFRGS). 

O Município de Maquiné localiza-se nos limites da Mata Atlântica (MA), contendo uma das principais áreas núcleo 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica do RS. O Projeto Agroculturas (PA) busca a capacitação de agricultores 

familiares e extrativistas, de Maquiné e região, para o uso sustentável dos recursos naturais. O PA surgiu da demanda 

- apontada pelas pesquisas acadêmicas sobre o uso sustentável da MA - de gerar alternativas econômicas, aos 

agricultores familiares. Esse trabalho tem como objetivo analisar a receptividade dessa comunidade tradicional, aos 

princípios de associativismo e Economia Solidária propostos pelo PA. A metodologia baseia-se na análise da 
implementação do PA, em execução, analisando os seguintes aspectos: 1) diretrizes do projeto; 2) receptividade da 

comunidade ao projeto; 3) receptividade da comunidade aos princípios de associativismo. Resultados preliminares: o 

PA busca fomentar práticas de produção que dialoguem com o meio ambiente, através do fomento a agroecologia, a 

produção de mudas nativas e do artesanato em fibras vegetais, como forma de conservação da sócio e biodiversidade. 

A economia solidária é entendida como prática econômica e ambientalmente sustentável. A comunidade mostra-se 

reticente ao novo, mas reconhece a importância de propostas que tragam mudanças. O público alvo demonstra muito 

interesse por alternativas de produção diferenciadas, mas ainda tem visualizado o escoamento como problema. De 

forma geral percebe-se, por todo o município, uma forte resistência ao associativismo. É necessário considerar que, 

processos de formação que propõem mudanças de comportamento e da matriz produtiva, devem ser contínuos e 

prolongados, freqüentemente com resultados mais consistentes em longo prazo. 
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