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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 

 

PEGAI LEITURA GRÁTIS: UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL PARA 

CONSCIENTIZAR SOBRE A LEITURA 

 

Rullyan Gabriel dos Santos (Bolsista, UEPG, Engenharia de Computação, 

rullyan.gs@hotmail.com)1 

Diolete Marcante Lati Cerutti (Orientadora, UEPG, Engenharia de Software,  

diolete@uepg.br)2 

Albino Szesz Junior (Orientador, UEPG, Engenharia de Software, 

albinojr12@gmail.com)3 

Idomar Augusto Cerutti (Coordenador, UEPG, Engenharia de Software,  

idomar@uepg.br)4 

 
Resumo: As pessoas estão cada vez menos praticando a leitura, por essa razão o projeto Pegaí Leitura Grátis 

incentiva leitores a doarem seus livros parados na estante, em pontos de coleta em locais públicos. O objetivo 

desse trabalho é desenvolver um software de realidade virtual, afim de divulgar e atrair a comunidade a 

conhecerem a tecnologia de realidade virtual e o projeto Pegaí Leitura Grátis. O software será desenvolvido em 

Unity 3D que utiliza como linguagem de programação o C# ou na ferramenta Viro Media que utiliza o React 

Native como linguagem de programação e que possibilitam exportar o software de realidade virtual para 

smartphones para serem usados nos óculos. Espera-se que esse software baseado em realidade virtual incentive a 

doação de livros para a comunidade bem como divulgue o projeto. 
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NOME DO PROJETO 

Pegaí Leitura Grátis 

PÚBLICO-ALVO  

Comunidade em geral, escolas públicas e privadas. 
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MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Nos dias de hoje a pratica da leitura está cada vez mais sendo esquecida pelas 

crianças, adolescentes e adultos, pois atualmente existem inúmeras formas de entretenimento, 

como redes sociais, jogos virtuais, entre outras mídias (HEY, 2014). 

Dessa forma, o projeto Pegaí Leitura Grátis, tem como objetivo receber doações de 

livros e disponibiliza-los em locais públicos para a comunidade, assim incentivando a pratica 

da leitura. A divulgação do projeto ocorre através das divulgações em mídias e eventos, com 

isso, é importante ter palestras e dinâmicas para atrair o interesse da comunidade a participar. 

A razão desse trabalho é desenvolver um software em realidade virtual sobre a 

importância da leitura e atrair a comunidade a conhecer o projeto Pegaí Leitura Grátis. Hoje 

em dia, a realidade virtual é muito divulgada nas mídias, no entanto, grande parte da 

comunidade não tiveram a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Por esse motivo esse 

trabalho tem como solução apresentar a realidade virtual a comunidade, mas também os 

incentivar a praticarem a leitura através do programa Pegaí Leitura Grátis.  

OBJETIVOS 

Esse trabalho tem como objetivo desenvolver e apresentar um software de realidade 

virtual que abordará o incentivo à leitura para a comunidade através do projeto Pegaí Leitura 

Grátis. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do software em realidade virtual, existem diversas 

ferramentas que possibilitam sua criação, duas delas são o Unity 3D e uma nova ferramenta 

chamada Viro Media. As duas ferramentas proporcionam a criação de realidade virtual e a 

exportação do software para os smartphones para serem utilizadas nos óculos de realidade 

virtual. 
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A ideia do projeto do software de realidade virtual é criar uma experiência em 360º 

para o vídeo “Faça parte desta história..." criado pelo Designer Gráfico Paulo Diego Kuzar. 

Essa experiência poderá ser feita em primeira pessoa, no qual o usuário com o óculos de 

realidade virtual terá a sensação de presenciar o ambiente virtual criado pelo vídeo ou em um 

cinema onde o usuário poderá assistir ao vídeo em uma grande tela. 

RESULTADOS 

Após analisar o vídeo desenvolvido pelo autor, foi feito também um estudo de 

viabilidade de uso das ferramentas descritas na metodologia. Observou-se que estas 

ferramentas por serem de uso gratuito, poderão proporcionar um desenvolvimento ágil do 

aplicativo. A interface baseada em realidade virtual também será fácil e intuitiva para que o 

usuário tenha uma boa experiência com o uso desta tecnologia imersiva. As Figuras 1 e 2 

mostram duas interfaces, as quais são protótipos construídos para testes com a comunidade 

em geral. 

Assim, espera-se criar um software de realidade virtual que possa trazer o contato 

dessa tecnologia para a comunidade e possibilite desenvolver a missão de “aproximar livros 

sem leitores de leitores sem livros” com o projeto Pegaí Leitura Grátis. 

FOTO(S) 

Figura 1 – Protótipo do cinema em realidade virtual 

 

Legenda: Vídeo em realidade virtual no cinema, incentivando a leitura e a doação de livro. 
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Figura 2 – Protótipo vídeo em primeira pessoa em realidade virtual 

 

Legenda: Vídeo em realidade virtual em primeira pessoa, incentivando a leitura e a doação de livro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade virtual enquanto forma de interação entre o usuário e o computador, 

proporciona uma experiência de imersão em um mundo virtual. Por ser próxima da realidade, 

esta experiência de imersão pode trazer benefícios de aprendizagem bem como de 

entretenimento sem os perigos do mundo real. 

Neste sentido, esse trabalho possui grandes expectativas para a equipe, tanto no 

desenvolvimento do software de realidade virtual, quanto ser aceito pela comunidade, a fim 

de aproximar as pessoas aos livros.  

APOIO 

Proex UEPG. 
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