
Documentação do Projeto

1. Nome do projeto*
BIBLIOTECA VIRTUAL PARA TODOS

2. Descrição*
Disponibilização de livros digitais em espaços públicos por meio de QR Code e site, a fim de ampliar as
possibilidades de acesso à leitura e contribuir para a formação leitora dos cidadãos.

3. Equipe*
Alexandre Juan Coimbra
Charles Zimmermann
Doug Menegazzi
Gabryelle Farias Krüeger
Jean Campregher
Larissa Suppi
Leandro Bolivar
Milena da Silva
Gustavo Alves

4. Problema identi�cado
Jaraguá do Sul possui diversos pontos públicos, atraindo a população para áreas de lazer, esporte e
socialização. Além de parques, também possui uma estrutura central de pontos de ônibus sustentáveis e
digitais, além de uma maior circulação da população, porém em nenhuma destas áreas, o cidadão
tem algo que lhe proporcione algum acesso facilitado à leitura digital. Facilitar os acessos a leitura por
meio digital poderá atrair e formar leitores.

5. Contexto
Jaraguá do Sul é uma cidade de 200 mil habitantes aproximadamente, e possui variados parques
públicos e privados, com alta frequência por boa parte da população. Embora a cidade conte com
poucas bibliotecas públicas, possui uma biblioteca municipal. Trata-se de um espaço bem aproveitado
pelos cidadãos locais. As atividades infantis promovidas pela biblioteca geram participação da
família. Além disso, há anualmente a Feira do Livro, que oferece cursos para formação de leitores e,
com isso, promove o incentivo à leitura. A ideia da implementação do QR CODE, nos mais variados
espaços urbanos, surge com o objetivo de disponibilizar o maior número de livros, o que ampliaria a
criação de novos leitores. Há intenção da prefeitura em inserir atividades nos parques e implementar
tótens e promoção do turismo.



6. Objetivos do projeto
Formar leitores e promover o desenvolvimento social e cultural, por meio de tecnologias e facilidades de
acesso à leitura.

7. Resultado
A solução inicial é disponibilizar tótens com 10 a 16 livros, em diferentes pontos da cidade.
O acesso a esses livros se dará por QR Code, espalhados pelos principais pontos da cidade com Wi-Fi
disponível.
Para ampliar o projeto para regiões periféricas, sugere-se que os tótens possam disponibilizar
informações históricas da região, o que haveria também a promoção do turismo local.
Pelo fato de vivermos e sentirmos a necessidade de pertencimento e conhecimento a determinadas
comunidades, seria interessante que os tótens pudessem tirar fotos dos leitores. Isso motivaria o
engajamento da leitura em espaços urbanos. O objetivo é fazer com que o leitor possa destravar pontos
de acesso pela cidade. A implementação de pontuação por leitura de livro e a criação de clubes de
leitura para promover a troca de conhecimento são pontos importantes para gerar incentivos.
Pontos de ônibus digitais estão concentrados no centro e não há possibilidades de levar para lugares
mais periféricos por conta do valor. Nas periferias da cidade os livros digitais serão atendidos pelos
totens que estarão nos parques.

8. Comportamento

O munícipe, o turista ou o visitante aproximará seu smartphone de um totem ou painel onde
estarão disponibilizados as capas dos livros com os leitores QR Code. Abrindo o site,
automaticamente receberá o livro escolhido.

9. Usuários

Famílias com crianças, casais jovens, casais idosos, grupos de amigos adolescentes, jovens solteiros,
homens e mulheres de meia idade.

10. Impacto
Uma comunidade leitora é uma comunidade com pensamento crítico embasado. Uma sociedade
leitora é uma sociedade com maior abertura do diferente, é mais tolerante quando as diferenças. O
leitor tem uma gama maior de palavras no seu vocabulário, e tem maior facilidade para se expressar.
Os totens com QR Code darão mais acessibilidade aos livros.

11. Critérios de  sucesso e avaliação



- uso efetivo do aplicativo: medido por número de downloads e quantidade de acessos
- percepção do usuário: medido por feedback do usuário
- percepção da comunidade local: medido por entrevistas/questionários com moradores locais e

por aumento nas vendas entre pequenos produtores

12. Barreiras previstas e reparo

- áreas sem cobertura de sinal
- Falta do hábito de leitura
- Falta de tempo para a leitura
- Clima
- Foco na leitura digital versus outros aplicativos
- capacidade de armazenamento do smartphone
- dívidas com relacao a seguranca e tecnologia do smartphone

13. Assistência

Departamento de cultura do município de Jaraguá do Sul.

14. Mapa de aprendizagem
[compartilhe os acontecimentos/percepções que marcaram uma mudança de direção no projeto, os
aprendizados coletivos que foram signi�cativos no processo de cocriação]

marco 1: durante o mapeamento percebemos que não estávamos considerando a falta de Wi-fi em
certos lugares públicos. Assim priorizamos lugares com essa disponibilidade.
marco 2: durante a criação não estávamos pensando numa agregação com o turismo da cidade,
agregando ferramentas ao dispositivo.
marco 3: durante a realização não pensamos a respeito das câmeras fotográficas para interação com os
usuários.
marco 4: criamos mascotes para o projeto, a Léia, e o Léo.

15. Preparação [ou receita]*

15.1 Recursos materiais necessários*



- acrílico para a confecção dos totens.
- impressões das imagens (capas dos livros)
- Linhas de internet.

15.2 Recursos humanos necessários*

- desenvolvedor de sistemas para escrever o código do aplicativo
- designer de interface para criar uma interface ao usuário
- Curadoria para avaliação das obras a serem exibidas.
- profissional de comunicação para manter o contato com o usuário

15.3 Tempo empregado*
22 horas.

15.4 Passo a passo*

- pesquisa das oportunidades em locais públicos  da cidade
- Criação de um mapa mental com as possibilidades e oportunidades.
- Desenvolvimento do QR Code e do website.
- Pesquisa de campo com perguntas dirigidas à comunidade.
- Protótipo e projeto dos totens.
- Desenvolvimento das planilhas para proposta de valor.

15.5 Responsáveis

Alexandre Juan Coimbra (Documentação)
Charles Zimmermann (Documentação)
Doug Menegazzi (Curadoria e criação do projeto gráfico).
Gabryelle Farias Krüeger (Tecnologia)
Jean Campregher (tecnologia)
Larissa Suppi (Documentação)
Leandro Bolivar (Documentação)
Milena da Silva (criação de projeto gráfico)
Gustavo Alves (criação de projeto gráfico)

15.6 Referências recomendadas
Feira do livro de Porto Alegre. Totens em pontos de ônibus na cidade de Astana no Cazaquistão.



15.7 Recursos disponíveis
www.dominiopublico.com.br
https://miro.com/app/board/o9J_llX5QEA=/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-09/brasil-perde-46-milhoes-de-leitores-em
-quatro-anos

15.8 Informações adicionais
Sem mais para o momento.

16. Registro fotográ�co*

http://www.dominiopublico.com.br
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-09/brasil-perde-46-milhoes-de-leitores-em-quatro-anos
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-09/brasil-perde-46-milhoes-de-leitores-em-quatro-anos









