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A Feira de Trocas Solidárias tem por objetivo geral criar espaço de trocas de produtos, serviços e saberes, com base 

nos princípios da economia solidária. Busca-se concretizar experiência comercial onde não haja uso da moeda oficial 

brasileira e onde as ideias de lucro, acumulação e competição sejam substituídas pelas de solidariedade e cooperação. 

Com isso, pretende-se ampliar as discussões sobre economia solidária realizadas no Brasil, ao mesmo tempo em que se 

vivencia uma prática. Isso é importante porque na atual conjuntura de crises (do modelo fordista de produção, do 

capital e do emprego formal), faz-se necessário a busca de alternativas estratégicas visando uma sociedade mais justa, 

capaz de combater as injustiças e desigualdades, tanto econômicas quanto sociais. A Economia Solidária é uma dessas 

alternativas e deve ser conhecida e exercitada não só pelos poderes e políticas públicas, mas pelos próprios cidadãos 

organizados. A Economia Solidária vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil e é também papel das instituições 

educacionais, que preparam jovens e adultos para atuar em diversos âmbitos da sociedade, a disseminação, discussão e 

divulgação dessas estratégias/ideias. Dessa forma, a Feira de Trocas Solidárias, já em sua quarta edição, traz para o 

âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) debate tão atual quanto 

necessário. E amplia a reflexão, o debate e a prática envolvendo a comunidade externa. Em 2016, o evento foi 

realizado no dia 9 de junho, no campus Porto Alegre do IFRS e destinado à comunidade interna (alunos e servidores) e 

externa. Foi atividade decorrente das discussões realizadas na disciplina “Sociedade e Meio Ambiente” (Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental) e, dessa forma, a Feira teve como ativos participantes-organizadores os 

educandos que compõem essa turma. Além disso, foram também ativos participantes-organizadores os educandos de 

outros sete cursos técnicos e tecnológicos diversos, oferecidos no campus Porto Alegre. Os objetivos do evento foram 

plenamente atingidos, uma vez que a feira de trocas congregou diversas pessoas em prática de comércio justo, ético, 

solidário. Praticou-se o desapego, a reflexão sobre o consumismo e a ideia de não lucratividade e não competição. 

Promovemos a educação ambiental e a coleta de resíduos eletrônicos, bem como de chapas de raio x, de pilhas e 

baterias, de remédios (vencidos ou não) e de óleo de cozinha usado. Integramos alunos, servidores e comunidade 

externa, valorizando o saber e o trabalho de cada um.  
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