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AS PRÁTICAS DOS ATORES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEU PROCESSO DE 
CONSTITUIÇÃO EM MOVIMENTO SOCIAL. Rosana Kirsch, Ana Mercedes Sarria Icaza (orient.) 
(UNISINOS). 

A partir da década de 1990 há uma efervescência de experiências de geração de trabalho e renda dentro de uma 
perspectiva solidária. Este fenômeno não é totalmente novo, pois o encontramos desde os primórdios das lutas contra 
o capitalismo. No Rio Grande do Sul esse movimento vem se expandido nos últimos anos, havendo uma ampliação e 
diversificação de experiências e a consolidação de organizações que promovem e organizam os empreendimentos. 
Neste contexto cabe a este projeto analisar as práticas das organizações e agentes da economia solidária constituídas 
no Estado, suas relações e articulações em âmbito local, estadual e nacional, considerando-as em seu processo de 
constituição enquanto movimento social, construído em rede e sustentado em uma pluralidade de ações coletivas que 
constróem sentidos e práticas inovadoras, revigorando o movimento cooperativo e colocando em discussão o próprio 
modelo e dinâmica de desenvolvimento. Contribuir para a reflexão dos principais atores da economia solidária e 
favorecer a interação entre instituições mediadoras, gestores e agentes diretos são, também, objetivos do projeto. A 
metodologia desta pesquisa inclui tanto a utilização de documentos e publicações das organizações em análise, como 
interações como os agentes e atores envolvidos, que compreenderão entrevista semi-estruturada, observação 
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participante e discussões grupais. As atividades, neste primeiro momento do projeto, concentram-se na pesquisa 
bibliográfica para o aprofundamento do quadro teórico-metodológico da pesquisa, e no levantamento das 
informações sobre as organizações da economia solidária em âmbito Estadual e Nacional, para posterior definição da 
amostra e preparo dos instrumentos da pesquisa de campo. Ao mesmo tempo, há a participação no Grupo de pesquisa 
sobre Economia Solidária da UNISINOS, integrando reuniões de estudos e eventos diversos, bem como o auxílio na 
manutenção de uma página na Internet, para difusão dos resultados e divulgação de estudos e notícias relacionadas 
ao tema. 
 




