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As trocas solidárias são consideradas uma expressão da economia solidária e vem
se constituindo em uma nova forma de organização da produção e do consumo,
sendo hoje uma alternativa para as questões de desemprego que impedem
milhares de trabalhadores ao acesso à remuneração e a sobrevivência, ficando
sem possibilidades de consumo e, conseqüentemente, sem atender suas
necessidades humanas. A proposta das Trocas Solidárias preconiza o
desenvolvimento comunitário, as ações coletivas e a cooperação entre as pessoas,
colocando os seres humanos como sujeito e finalidade da atividade econômica e,
por conseqüência questiona o atual modo de produção e sistema monetário. Nesse
sentido, elas estimulam novas práticas de consumo, propondo a sociedade
consumir não apenas por gosto, mas como um ato ético e político. Dentro dessa
perspectiva o Mercado de Trocas Solidárias de Livros da FURG (MTSLivros/FURG)
é um resultado direto desse trabalho, que funciona desde 2006, e resulta do projeto
Trocas Solidárias que existe desde 2003, ambos vinculados ao NUDESE da
PROEXC. O MTSLivros/FURG, por meio da estruturação de um espaço solidário
de integração, oferece a possibilidade de acesso ao conhecimento e leitura, tanto
para comunidade universitária, como para a comunidade em geral, criando a
oportunidade de aquisição de livros e revistas a partir da troca, seja ela direta ou
por moeda social. Dentro dessa lógica o MTSLivros/FURG tem por objetivos:
estimular a leitura e facilitar o acesso a livros e revistas sem o uso do dinheiro
oficial, possibilitando a circulação do conhecimento por meio da troca de um livro já
lido, por outro. Esse resgate da troca ou do escambo como solução para o
enfrentamento das escassezes possibilita a satisfação de necessidades imediatas,
nesse caso de leitura. Para desenvolvimento das atividades, o projeto utiliza
metodologias participativas, baseadas em dinâmica grupal explícita e no método
ação-reflexão-ação. O trabalho é desenvolvido por uma equipe interdisciplinar,
onde todos os membros participam de todas etapas do trabalho, alternando
funções e permitindo o exercício da autogestão. As ações são realizadas por meio
de oficinas de sensibilização, intervenções planejadas e da experiência vivida pela
participação no mercado, resultando no aprimoramento e em novas formas de
ação. Estas ações são sistematicamente planejadas, avaliadas, readequadas e
corrigidas em reuniões semanais. Além disso, para um desenvolvimento mais
intenso da democracia, utiliza-se a ferramenta de participação popular. Essa
ferramenta de cartões coloridos é chamada de “Delibera” e seu principal objetivo é
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ampliar a participação de todos e fazer com que opiniões destoantes aproximem-se
o máximo possível do consenso. Com relação à metodologia da troca e da
avaliação dos livros para entrarem na ciranda das trocas, optou-se pela valoração
dos livros em equivalência ao número de páginas destes. Assim, definiu-se que a
cada 25 páginas se obtém um crédito (bônus), ou ainda, como costumamos
chamar, uma Moeda Social para ser utilizada na aquisição de outro livro. A Moeda
Social é um mecanismo criado para facilitar as trocas quando essas não podem ser
feitas diretamente. A Moeda utilizada no MTSLivros/FURG é a Papareia. Como
resultados efetivos pode-se apontar: o aumento do público que reconhece e
participa das Trocas de Livros ao longo do ano (controle é feito através da lista de
contatos preenchida pelos usuários do Mercado), podemos destacar a ampliação
da periodicidade do Mercado para semanal (em 2008 foram trocados cerca de
3000 livros), uma nova banca o que permitiu uma melhor organização e disposição
dos livros e revistas. Além disso, o Mercado de Trocas de Livros conquistou
espaços permanentes em eventos como a Feira do Livro da Furg, na edição de
2009 foram trocados mais de 500 livros, e a Feira Internacional de Cooperativismo
de Santa Maria, somente ano passado foram trocados mais de 200 livros na
FEICOOP. A participação em diversos eventos dentro e fora da universidade
passaram também a ser realidade para as trocas, em 2008 e 2009 foram
realizadas diversas atividades em eventos como semana acadêmicas, Seminário
de Extensão Universitária, Congresso Brasileiro de Extensão Universitária. O ano
de 2008 o Mercado apresentou sua proposta para o público da escola Municipais
Juvenal Miller, com mais de 150 livros trocados em apenas dois dias de atividades.
Para concluir cabe destacar o envolvimento de mais de dez multiplicadores diretos,
entre bolsistas e voluntários.


