
 A Feira de Economia Solidária da Unesc é uma das 
atividades desenvolvidas pelo Paes (Programa de Ações 
em Economia Solidária da Unesc). Ela ocorre durante 
o período letivo, todas as quartas-feiras, das 14 às 22 
horas, no campus da Universidade. Sua constituição foi 
uma iniciativa de professores e acadêmicos vinculados 
ao Paes, com a finalidade de criar espaços para a 
comercialização de produtos da agricultura familiar e do 
artesanato da região. A ideia foi se tornando realidade, 
aos poucos, com o objetivo de preservar a identidade e 
a cultura locais, por meio da comida e do artesanato e 
a perspectiva de mobilizar e fortalecer as organizações 
coletivas locais, tendo como base os princípios da 
Economia Solidária, cuja prática é regida por valores 
diferenciados da economia capitalista, em que a 
autogestão, democracia, cooperação, solidariedade, 
respeito à natureza, promoção da dignidade e 
valorização do trabalho humano sustentam a proposta 
de um projeto de desenvolvimento local, sustentável e 
coletivo. 

 Dessa forma, tem-se o esforço didático/pedagógico 
de demonstrar para a comunidade acadêmica a 
possibilidade da existência de outras formas de 
produção e comercialização.

 Cabe ressaltar que várias pessoas e organizações 
contribuíram para a constituição da Feira de Economia 
Solidária da Unesc. Inicialmente, foram realizadas duas 
feiras anuais (2011 e 2012) no campus da Universidade, 
para depois iniciar a Feira definitivamente. Contudo, 
o desafio era convencer feirantes e suas organizações 
a comercializarem seus produtos dentro do campus. 
Ou seja, poderem entrar e sair com suas barracas de 
maneira autônoma, em um espaço até então quase 
intransponível. 

 Para consolidar a Feira de Economia Solidária, 
iniciou-se pela articulação das organizações coletivas já 
existentes na região, por meio do Fórum de Economia 
Solidária, composto por artesãos, agricultores familiares, 
professores, acadêmicos, técnicos e assessores de 
organizações de apoio à Economia Solidária da região. 
Os encontros, tão distintos, proporcionados pelo Fórum, 
aos poucos foram aproximando artesãos, agricultores 
familiares e suas organizações.

 O processo de construção da proposta foi longo 
e autorrevisto constantemente, pois o ritmo da 
academia, às vezes, é diferente do que acontece fora 
dos muros das instituições. Se, por um lado, as regras e 
normatização não raras vezes se tornam enfadonhas; 
por outro, defender a proposta com base nos princípios 
da Economia Solidária é quase que remar contra a 
maré. O movimento da Economia Solidária envolve 
outros valores e princípios que, por sua vez, requerem 
formações, reflexões e conhecimentos. A problemática 
está na prática, na face a face, no encontro com o outro 
proporcionado pela Feira. Compartilhar o mesmo 
espaço com artesãos, agricultores familiares, estudantes, 
professores e servidores é sintonizar-se com outros 
ritmos da universidade, da cidade, do rural, enfim, viver a 
diversidade.

 Por fim, as trocas em suas múltiplas dimensões, na 
Feira, proporcionam ganhos a todos os envolvidos, 
pela riqueza dos encontros. As relações de amizade 
são reforçadas a partir das feiras semanais; com isso, a 
comercialização de produtos vai além de seus aspectos 
mercantis, constitui-se também em um espaço cultural, 
educativo e de troca de informações, no sentido de 
enriquecer e de fortalecer as relações sociais, culturais 
e humanas entre feirantes, professores, funcionários, 
alunos e toda a comunidade que diariamente frequenta 
a Unesc.
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