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Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo verificar a viabilidade de aplicação de uma plataforma
permanente de troca de livros entre alunos, professores e egressos do UNILASALLE, baseada
nos conceitos de economia solidária e que trabalhe em prol do desenvolvimento humano e
profissional dos participantes. O conhecimento é a maior ferramenta do século XXI e a tendência
é de que cada vez mais essa afirmativa se ratifique. Frente a isso, pode-se dizer que enquanto
estudantes de graduação não apenas frequentarem os cursos e absorverem conteúdos
obrigatórios para a realização de trabalhos ou provas das disciplinas, mas sim, aprofundarem-se
na leitura em variadas áreas, o grau de instrução os tornará mais qualificados e diferenciados
como profissionais e também como pessoas. Entretanto, sabe-se da dificuldade de muitos
discentes em adquirir livros acadêmicos, tanto para leitura obrigatória, quanto para pesquisa,
estudos, entre outros. Essa barreira é devido a inúmeros fatores, tais como o preço elevado dos
exemplares e a falta de livrarias especializadas no país. É evidente que a grande maioria das
universidades possui bibliotecas onde os alunos podem emprestar exemplares bibliográficos. O
problema é que por vezes, os acervos não dão conta da demanda, seja por quantidade, por
atrasos em devoluções ou por não possuir o título. Mais do que isso, a necessidade de consulta
frequente torna imprescindível um acervo pessoal tanto para o estudante, quanto para o
profissional que precisa de praticidade na busca da informação no seu dia a dia.
Complementando, existe ainda a leitura como lazer, através de livros de romances, ficção, gibis,
etc., que sempre nos trazem benefícios diversos. Diante da era do conhecimento, o estudo tem
por objetivo verificar a viabilidade de uma plataforma de troca de livros, previamente elaborada,
entre alunos, professores e egressos do UNILASALLE que possibilite a troca de saberes e a
difusão das práticas solidárias de leituras, sem dispêndio financeiro em hipótese alguma. Para
tanto, realizar-se-á uma pesquisa de opinião, com a construção de um questionário quantitativo
aplicado aos acadêmicos dos cursos de Administração e Processos Gerenciais do UNILASALLE.
Os dados coletados serão interpretados por meio da estatística descritiva, no sentido de analise
das informações que possam contribuir na viabilidade da plataforma e também responder os
demais questionamentos específicos referentes ao perfil dos alunos do UNILASALLE no que
tange aos hábitos de leitura. Como resultados possíveis de serem atendidos, os dados podem
trazer a possibilidade de aplicação desta plataforma, contribuir nos processos logísticos das
trocas dos livros, bem como traçar em que sentido os alunos se interessam pela prática da leitura
e da troca de conhecimentos. A implantação da plataforma e a sua prática de trocas de
conhecimento contribuem para o fortalecimento da inovação social no espaço universitário.
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