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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PEGAÍ LEITURA GRÁTIS: Resultados das ações sobre as estantes de livros na UEPG 

Diolete Marcante Lati Cerutti (Professora Supervisora; UEPG; Engenharia de 

Software; diolete@uepg.br) 

Marcelo Bilobrovec (Professor Supervisor; UEPG; Engenharia de Software; 

mbilo@uepg.br) 

Albino Szesz Junior (Professor Orientador; UEPG; Engenharia de Software; 

albinojr12@gmail.com) 

Idomar Augusto Cerutti (Coordenador, Departamento de Informática; 

idomar@uepg.br) 

RESUMO – O projeto de extensão Pegaí Leitura Grátis foi criado em julho de 2013 na cidade de Ponta Grossa, 

no Paraná, e mantido por um grupo de pessoas apaixonadas por leitura e que acreditam que os livros não podem 

ficar guardados nas estantes, privados de serem lidos. Um dos objetivos do projeto é incentivar o hábito da 

leitura no contexto da comunidade. Para tanto, foram instaladas nas dependências da Universidade Estadual de 

Ponta (UEPG) estante onde a comunidade pode pegar um livro, ler e devolvê-lo na caixa de coleta que 

acompanha a estante. Nesta caixa de coleta também é possível fazer doações de livros de literatura. Este artigo 

apresenta dados quantitativos e qualitativos com relação ao número de doações de livros realizadas no ano de 

2018 na UEPG – Campus Uvaranas e Campus Central bem como nos polos da Educação a Distancia das cidades 

de Jaguariaíva e Campo Largo. O número total de doações é considerado satisfatório pelos participantes do 

projeto uma vez que contribui para manter a dinâmica do projeto.  

Palavras-chave: Empreendedorismo social. Leitura. Cidadania. 

NOME DO PROJETO 

Pegaí Leitura Grátis 

PÚBLICO-ALVO  
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Comunidade interna (alunos, professores e funcionários) e externa à UEPG. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

UEPG: Campus Uvaranas e Campus Central. 

JUSTIFICATIVA 

O projeto Pegaí Leitura Grátis iniciou em 2013 primeiramente como uma ação 

social voluntária. Tendo em vista o bom andamento das ações, a ampla divulgação e a 

frequência das atividades esta ação transformou-se em projeto de extensão do Departamento 

de Informática da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  

Este projeto caracteriza-se por trabalhar a cidadania através do acesso à leitura 

gratuita e da conscientização da comunidade sobre a importância da leitura. Para Diniz 

(2007), “[...] ler é sempre um ato criativo, que exige descobrir novas realidades e maneiras 

inéditas de relacioná-las entre si de acordo com o contexto.”. Neste sentido, o projeto 

desenvolve várias atividades extensionistas. Dentre as atividades que estão sendo 

desenvolvidas está a coleta de livros através de doações feitas pela comunidade em geral 

(Caixas de coleta - Figura 1a) e disponibilização destes livros em locais públicos na cidade de 

Ponta Grossa e região (Estantes - Figura 1b). 

  Figura 1a – Caixa de coleta           Figura 1b - Estantes  
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Legenda: Formas de devolução/doação e retirada de livros. 

Apesar de o projeto contar com caixas de coleta e estantes em vários pontos da 

cidade de Ponta Grossa, este artigo apresenta os resultados das doações de livros arrecadadas 

somente nas instalações da Universidade Estadual de Ponta Grossa – Campus Uvaranas e  

Campus Central no período de janeiro a dezembro de 2018 e Polos da Educação à Distancia 

de Jaguariaíva e Campo Largo de maio a dezembro de 2018. 

OBJETIVOS 

Disponibilizar livros de literatura para a comunidade em geral (interna e externa à 

UEPG). 

Arrecadar doações de livros de literatura a fim de que estes livros possam ser 

contabilizados pelo projeto e novamente disponibilizados para a comunidade.  

METODOLOGIA 

Não é necessário fazer cadastro, basta encontrar uma estante permanente, pegar um 

livro, levar para casa, ler e devolver nos pontos de coleta quando terminar a leitura. Além dos 

locais públicos abertos, os livros também são levados às escolas públicas e particulares ao 

mesmo tempo em que palestras sobre a leitura e sobre outros temas são apresentadas. Na 

atividade de disponibilização, os participantes podem escolher os livros na estante, levá-los 

para a leitura e devolvê-los a seu tempo. Neste momento, também é sugerido que ao devolver 

um livro os participantes também doem outros livros. É importante ressaltar que os livros 

aceitos pelo projeto são somente de literatura (em Português e outros idiomas). 

Os livros doados são contabilizados pelos voluntários, organizados em caixas 

etiquetadas com informações sobre data e número de livros. Os próprios voluntários fazem a 

redistribuição dos livros nas estantes.   

RESULTADOS 

Os livros doados nas caixas de coleta nos campi da UEPG de Ponta Grossa e dos 

polos de Jaguariaíva e Campo Largo totalizaram 642 livros doados. Este total representa as 
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doações válidas, isto é, doações somente de livros de literatura. Além disso, este valor é a 

somatória de sete caixas de coleta, onde cinco caixas estão instaladas em Ponta Grossa 

(Campus Uvaranas e Campus Central), uma no polo UAB de Jaguariaíva e uma caixa no polo 

UAB de Campo Largo.  

Os professores e voluntários (professores, alunos e funcionários) envolvidos no 

projeto consideram este valor total de doações de livros satisfatório, uma vez que a grande 

maioria das doações é realizada pela comunidade universitária. Outro aspecto importante é 

que, ao repor livros nas estantes, os voluntários sempre conversam com as pessoas que estão 

próximas das estantes e das caixas de coleta a fim de obter a opinião destas pessoas sobre o 

projeto. A comunidade universitária observa que o projeto é importante e sua proposta de 

levar a leitura acessível a todos é um fator de cidadania e também de geração de 

conhecimento. O Quadro 1 mostra o número de doação nos meses de 2018 e em cada local da 

UEPG e polos da UAB.  

Quadro 1 – Número de doações de livros nas caixas de coleta da UEPG 

 UEPG 

Ponta Grossa 

Educação à Distancia 

Polos UAB 

Doações  

Mês 

Uvaranas e 

Central 

Jaguariaíva Campo Largo  

Janeiro  42   

Fevereiro 32   

Março 20   

Abril 20   

Maio - 9  

Junho 6 94  

Julho 25 11 8 

Agosto 52 15  

Setembro 25 18 24 

Outubro 47 42 46 

Novembro 55 13  

Dezembro 38   

Total 362 202 78 

Total geral   642 

Fonte: Os autores 
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É importante ressaltar que os polos da educação à distância iniciaram a coleta de 

doações de livros a partir de maio de 2018. Esta parceria tem sido de grande importância para 

o projeto Pegaí tanto quanto para os polos que também se beneficiam da leitura para a 

cidadania. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto extensionista Pegaí Leitura Grátis tem envolvido professores, alunos e 

funcionários da UEPG em atividades que promovem e incentivam a leitura. Pois, acredita-se 

que através da leitura é possível fazer o leitor pensar, imaginar e engajar-se em um processo 

de reflexão sobre assuntos do cotidiano das pessoas.  

Pode-se dizer também que o número expressivo de doações de livros nas caixas de coleta na 

UEPG reflete o desejo da comunidade de que esta dinâmica de doar e levar um livro para 

leitura seja sempre uma constante. Neste sentido, o projeto continuará cumprindo sua missão 

de “Aproximar livros sem leitores de leitores sem livros” (PEGAI, 2019). 

APOIO 

PROEX/UEPG 
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