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De acordo com Silva e Tibusch (2011), o desequilíbrio enfrentado por nossa
sociedade em relação à solidariedade e cidadania, ocasiona situações que
manifestam a população, como ações voluntárias de aspecto solidário e
incentivos sociais. Esta ação social proposta no projeto integrador consiste em
instigar a solidariedade, promovendo o exercício do consumo colaborativo e o
incentivo à leitura da sociedade. Por meio deste, foram arrecadando roupas de
diferentes gêneros e também materiais que auxiliam no estudo, visando seu
uso compartilhado, em prol da cidadania. O projeto sobre o comprometimento
com a leitura e colaboração, tem correlação a diminuir gastos na aquisição de
algo, para um ou mais indivíduos. Há também outros benefícios relacionados,
como a contribuição para o aumento do uso consciente e a maior oportunidade
de acesso a determinados itens, tais como roupas e livros. O projeto teve como
objetivo geral proporcionar 2 espaços físicos (canais de distribuição), no qual
acadêmicos e demais membros da comunidade possam compartilhar e
desfrutar de materiais de estudos e beneficiar-se de roupas de diferentes
gêneros, a partir de contribuintes organizacionais e comunitários que auxiliam
nos canais. Os objetivos específicos foram: a) contribuir com a solidariedade e
cidadania; b) incentivar o consumo colaborativo; e c) auxiliar no incentivo à
leitura. Biviatello (2016) e Rossafa (2003) foram alguns dos autores utilizados,
no qual, clarificam a ideia de consumo colaborativo e evidenciam a importância
da leitura em nosso quotidiano. Conforme os procedimentos adotados,
constatou-se que a declaração dos direitos humanos evidencia o espírito de
fraternidade que se devem utilizar uns com os outros. Dessa forma, uma das
ferramentas adotadas para auxiliar o desenvolvimento do projeto foi o consumo
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colaborativo, na qual busca o compartilhamento dos demais componentes que
compõe a geladeira de maneira fraterna e que esboce confiança. Percebeu-se
no decorrer do projeto que houve grande aceitação da ideia quando
apresentada a apoiadores, colaboradores e doadores em prol do canal
solidário. Todos de grande interesse e de boa fé colaborando com novas
ideias, na qual todas ouvidas de forma a serem muitas delas utilizadas no
projeto realizado. Encontrou-se como limitações a arrecadação de livros e
demais materiais de estudos, a insegurança de dispor o canal comunitário em
locais públicos nos arredores do município, com o receio que possa ser
depredada por pessoas que possam agir de má fé em relação ao canal.
Sugere-se para futuros estudos, a aplicação de outros instrumentos de coleta
de dados, inclusive quantitativos, com intuito de ratificar os achados deste
projeto.
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