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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 

 

 

REALIDADE AUMENTADA APLICADA AS DICAS DE LEITURA DO SITE DO 

INSTITUTO PEGAÍ LEITURA GRÁTIS 

 

Gabriela Carolina Cavalheiro (Aluna extensionista, gabrielac.cavalheiro@hotmail.com)1 

Diolete Marcante Lati Cerutti (Professora supervisora, diolete@uepg.br)2 

Marcelo Bilobrovec (Professor supervisor, mbilo@uepg.br)3 

Idomar Augusto Cerutti (identificação e e-mail)4 

 

Resumo:  O Instituto Pegaí tem por finalidade incentivar a leitura destacando sua importância quando inserida na 

vida das pessoas. Para isso, disponibilizam livros de uma forma acessível ao público em geral.  Em meio aos 

avanços tecnológicos que buscam oferecer melhores alternativas para os mais variados casos, é relevante inovar 

com objetivo de incentivar leitura de uma forma lúdica e atrativa para o site do Instituto. Portanto, a proposta 

projeta a inclusão da tecnologia de Realidade Aumentada em um projeto de software a ser desenvolvido que 

reconheça os marcadores e mostre a animação com a temática do livro na opção de dicas de leitura disponibilizada 

pelo site, na tela de um smartphone. 

Palavras-chaves:  Leitura, Tecnologia, Realidade Aumentada. 

 

 

                                                 
1 Aluna extensionista; UEPG; Engenharia de Software; gabrielac.cavalheiro@hotmail.com 

2 Professora supervisora; UEPG; Engenharia de Software; diolete@uepg.br 

3 Professor supervisor; UEPG; Engenharia de Software; mbilo@uepg.br  

4 Coordenador; Departamento de Informática; idomar@uepg.br 
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NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Projeto Pegaí Leitura Grátis 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade externa a UEPG em geral. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região dos Campos Gerais. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

O Instituto “Pegaí Leitura Grátis” é uma iniciativa sem fins lucrativos, não 

governamental, criado em julho de 2013 na cidade de Ponta Grossa, no Paraná.  Mantido por 

um grupo de pessoas apaixonadas por leitura que se voluntariam porque acreditam que os livros 

não podem ficar guardados nas estantes, privados de serem lidos. O Instituto recebe os livros 

que vem de doação, os voluntários separam, classificam e disponibilizam os livros nas estantes 

que estão espalhadas por vários locais de Ponta Grossa e região. Qualquer pessoa pode fazer o 

empréstimo de um livro de seu interesse, ler no seu tempo e depois devolver em algum ponto 

de coleta.  

 Em meio a era tecnológica e a forma com que a tecnologia está mudando a vida das 

pessoas surgem novas possibilidades de se inserir a inovação para incentivo as boas práticas. 

Com o propósito de atingir maior número de leitores, o Instituto Pegaí Leitura Grátis, utiliza a 

tecnologia como ferramenta para dar maior abrangência a missão de “aproximar livros sem 

leitores de leitores sem livros”. Portanto, não se limita apenas as estantes, mas também possui 

um site onde além de apresentar informações sobre o instituto, são disponibilizadas dicas de 

leitura semanal, abordando a cada semana algumas curiosidades sobre os livros, onde são 

apresentadas as capas dos livros e abaixo um áudio com a dica de leitura. Buscando inovar as 
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formas de incentivo à leitura, a proposta a ser desenvolvida aborda a inclusão da tecnologia de 

Realidade Aumentada na opção de dica de leitura no site do Pegaí.  

 Segundo (AZUMA, 1997 citado por KIRNER, 2005), a Realidade Aumentada consiste 

na “sobreposição de objetos virtuais no mundo real, através de um dispositivo tecnológico”.  

Sendo assim, designa a interação entre ambientes virtuais e o mundo físico com o uso de 

imagens geradas por computador, sobrepostas ao que se pode ver do mundo real. Existem 

diversas categorias de tecnologia de Realidade Aumentada, cada uma com diferentes objetivos 

e aplicações, a abordagem desta tecnologia para proposta de desenvolvimento, dispõe da 

Realidade aumentada utilizando marcadores, que o reconhecimento da imagem se dá através 

de um marcador visual.  

A inclusão da tecnologia de Realidade Aumentada no site do Pegaí Leitura grátis irá 

trazer as dicas de leitura, de uma forma lúdica e atrativa, enaltecendo a importância da leitura, 

a qual é uma prática social de grande importância para o desenvolvimento da cognição humana, 

e possibilita o crescimento intelectual e enriquece a imaginação do leitor. 

 

OBJETIVOS 

A proposta a ser desenvolvida tem como objetivo divulgar o Instituto Pegaí Leitura 

Grátis, divulgar a tecnologia de Realidade Aumentada, de forma que a mesma possa incentivar 

a leitura de uma forma lúdica e atrativa, estimulado a imaginação e o engajamento dos leitores 

de forma inovadora. 

 

METODOLOGIA 

Para inclusão da tecnologia de Realidade Aumentada no site do Instituto, propõe-se o 

desenvolvimento de um software para smartphones, que seja capaz reconhecer alguns pontos 

dos marcadores, estes que serão as capas dos livros na interface de dicas de leitura do site. Para 

o desenvolvimento do software pretende-se utilizar a plataforma Unity (UNITY, 2019), que 

contém a biblioteca de Realidade Aumentada. 
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Será necessário apenas, que o leitor ao acessar o site na opção de dicas de leitura, 

aproxime a câmera do seu aparelho celular (o qual esteja instalado o software a ser 

desenvolvido) da capa do livro que deseja a execução da dica de leitura em forma de Realidade 

Aumentada. Assim que o software tiver sua execução, possibilitara ao leitor a imagem com a 

animação do marcador reconhecida pelo software. 

 

RESULTADOS 

 Ao realizar o estudo para o desenvolvimento da proposta do software a ser desenvolvido 

futuramente, foi constituído um protótipo de interface que mostra de uma forma simples e 

representativa como será o visual do produto final. Na figura 1, a tela do smartphone exibe a 

capa do livro e a frase “Este livro conta...”, representa a dica de leitura que será exibida com a 

animação de Realidade Aumentada. 

 

 

Figura 1 – Protótipo  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresentou uma proposta alternativa de inclusão da tecnologia de Realidade 

Aumentada no site do Instituto Pegaí Leitura Grátis. E assim que atenda seus objetivos, resultará 

em experiências positivas tanto para os leitores quanto para o instituto. Que com a inclusão de 

uma ferramenta tecnológica irá enriquecer ainda mais o ideal de valorizar a leitura, sendo ela 

benéfica e essencial para o desenvolvimento humano.  E a tecnologia de Realidade Aumentada 

aplicada ao site irá proporcionar a união da leitura com a interatividade, atraindo a curiosidade 

de leitores.  

 

APOIO 

Instituto Pegaí Leitura Grátis 
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