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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo o incentivo de leitura e doação de livros dentro de uma Instituição de Ensino, 

melhorando e buscando sempre a qualidade da boa leitura, começando de uma forma mais amigável e divertida, 

sendo acessível a todos e dando oportunidades de conhecimento, pela escola. A ideia é o desenvolvimento de um 

site divertido com opções de leituras, dicas e muita descontração onde o aluno será capaz da leitura pelos meios 

digitais oferecidos pela presente tecnologia. A leitura é muito importante dentro do processo ensino-aprendizagem, 

tem como benefício para a comunidade escolar, formar cidadãos críticos, capazes de um melhor entendimento da 

realidade onde estão inseridos nessa sociedade, a instituição de Ensino tem um papel fundamental no incentivo a 

leitura, aproveitando para incentivar também a doação de livros, para que cada vez mais a comunidade possa 

usufruir dessa realidade. 

Palavras chaves: Leitura, tecnologia, conhecimento, acessibilidade. 

 

ABSTRACT 

This work aims to encourage reading and book donations within an Educational Institution, always improving and 

seeking the quality of good reading, starting in a more friendly and fun way, being accessible to all and providing 

opportunities for knowledge, through school. The idea is to develop a fun website with reading options, tips and 

lots of fun where the student will be able to read through the digital means offered by this technology. Reading is 

very important within the teaching-learning process. taking the opportunity to also encourage the donation of 

books, so that the community can increasingly enjoy this reality. 

Keywords: Reading, technology, knowledge, accessibility. 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo tiene como objetivo incentivar la lectura y la donación de libros dentro de una Institución Educativa, 

siempre mejorando y buscando la calidad de la buena lectura, comenzando de una manera más amable y divertida, 

siendo accesible para todos y brindando oportunidades para el conocimiento, a través de la escuela. La idea es 

desarrollar un sitio web divertido con opciones de lectura, consejos y mucha diversión donde el estudiante podrá 

leer a través de los medios digitales que ofrece esta tecnología. La lectura es muy importante dentro del proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, aprovechando la oportunidad para incentivar también la donación de libros, para que la 

comunidad pueda disfrutar cada vez más de esta realidad. 

Palabras clave: Lectura, tecnología, conocimiento, accesibilidad. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O hábito da leitura é extremamente importante em diversos aspectos, auxilia no 

conhecimento de várias culturas, aumento do vocabulário, formação de ideias, entre outros 

benefícios. A ação de doar livros é um ato necessário para a sociedade, influencia a leitura, 

deixando-a mais acessível. Em vez de deixar um livro muito bom empoeirando na estante você 

pode doá-lo para uma biblioteca, assim várias pessoas podem usufruir. Quanto mais livros 

arrecadados, mais opções as pessoas terão, e assim mais pessoas criaram o hábito da leitura. 

Por isso essa ação deve ser motivada, começando desde a formação de cada indivíduo, 

isso é, começando desde a escola. Infelizmente em muitas escolas as bibliotecas são 

desorganizadas, os alunos ficam confusos se o livro procurado está disponível ou não e quanto 

a sua localização, ou se não estão na busca de algo específico perdem muito tempo olhando 

sem encontrar algo desejado, pois não sabem a localização dos gêneros preferidos. 

Para facilitar e influenciar o hábito da leitura desenvolvemos um sistema para controle de livros 

que cadastrarem no sistema para ajudar o bibliotecário e o site será acessível para todos, de 

dentro ou fora da escola, nele será apresentado o contato e endereço da escola além de 

informações como: do porquê doar livros, os benefícios da leitura e sobre a escola. 

 

  

REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Importância da leitura 

 

Como afirmou Mário Vargas Llosa ao receber o prêmio Nobel de Literatura em 2010: 

“um mundo sem literatura se transformaria num mundo sem desejos, sem ideais, sem 

desobediência, um mundo de autômatos privados daquilo que torna humano um ser humano: a 

capacidade de sair de si mesmo e de se transformar em outro, em outros, modelados pela argila 

dos nossos sonhos”, ao analisar a situação com esse pensamento podemos ver o quão importante 

é a leitura e como quem não tem o hábito de ler esta perdendo uma maravilha.   

A leitura também aumenta sua capacidade de persuasão, pois você adquire mais argumentos 

para convencer as pessoas sobre algo que você acredita, além de apurar o seu senso crítico, nos 

tornando assim pessoas menos alienadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas  
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Observando a pesquisa acima publicada da folha de são Paulo a realidade fica mais 

clara, ler 4 livros em um período de 360 dias parece fácil, mas infelizmente essa média não é 
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alcançada. Esses dados chegam a ser preocupantes, pretendemos aumentar o número de leitores, 

começando pelo mais acessível, no caso na nossa escola.  

Um dos problemas das bibliotecas escolares é o processo de empréstimo dos livros, mas 

esse processo pode ser simplificado facilmente, com os dados da escola e da biblioteca a mãos, 

basta entrar em contato para consultar se tem o livro que se procura, se está disponível, poderá 

solicitar a reserva ou pedir a renovação caso o prazo esteja acabando e ainda não tenha 

terminado de ler.   

Outro problema encontrado é a desorganização, para facilitar o trabalho do funcionário 

que trabalha na biblioteca tem que haver a catalogação dos livros existentes no local, que 

também deverá apresentar se está disponível ou não. Assim o funcionário poderá auxiliar o 

aluno de uma maneira prática e rápida, simplificando o problema no processo de empréstimos 

de livros apresentado acima.  

 

Influência dos dois lados 

 

Influenciar a leitura é muito importante, mas não basta apenas isso, a busca por 

conhecimento tem que vir da pessoa. Para isso existem algumas dicas para você mesmo se 

incentivar a ler mais:  

● Escolher um tema de sua preferência. Não procure começar por um livro com palavras 

complicadas e um tema complexo, escolha um livro sobre um assunto que lhe agrade. 

● Tenha um horário. Escolha um horário do seu dia apenas dedicado para a leitura, não 

precisa ser muito tempo, o importante é se tornar parte da rotina.  

● Leve o livro onde for. Em vários momentos do dia temos que esperar, seja em uma fila, 

em um médico ou em um ônibus, por que não usar esse tempo para ler? 

● Defina metas para si mesmo. Seja quantas páginas irá ler no dia ou quantos livros no 

mês  

● Converse sobre o assunto. Puxe assunto sobre livros com um parente, amigo ou até com 

um professor, assim um pode influenciar o outro a ler um livro que gostou muito. 

● Anote. Sempre que terminar um livro anote o título e o nome do autor junto com alguma 

opinião, pode ser uma avaliação do que achou ou algum trecho de preferência. 

 

 

MÉTODO 

Para o desenvolvimento do site foi usado primeiramente a linguagem SQL (Linguagem 

de Consulta Estruturada) para a criação do banco de dados, usamos como SGBD (Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados) o SQL SERVER da Microsoft que no caso contará com toda 

a estrutura de informações necessárias para manipulação das informações desejadas pelos 

usuários do Sistema que de certa forma utilizarão o sistema da biblioteca. a partir dos dados 

dos   livros, será informado a disponibilidade dos títulos em questão, empréstimos, a 

localização, o tombo, o gênero e o autor. 

Já na programação do BackEnd utilizamos a linguagem HTML PHP e JavaScript, como 

citado anteriormente o site apresenta uma área com uma lista dos livros disponíveis na 

biblioteca, mas não apresenta somente isso, o site terá uma ala para a doação de livros e uma 
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ala para mostrar a importância da leitura. Tudo de uma forma bem prática para ser acessível a 

todos. 

O JavaScript tem sido a melhor opção de linguagem de programação mais adotada nos 

últimos dez anos, evoluiu de programação do lado do cliente para executar funções do lado do 

servidor, uma das vantagens é poder usá-la tanto no Backend como no FrontEnd.. por outro 

lado, o PHP é muito versátil, aprimorando o desenvolvimento e permitindo a utilização na 

maioria dos navegadores Web, eficiente e de código aberto, conta com um suporte fantástico 

na comunidade de desenvolvedores, por ser fácil de usar e a possibilidade de acesso a muitos 

frameworks, baseados em PHP, demos prioridade a linguagem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Uma pesquisa feita pelo Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019 nos mostra que apenas 

45,7% das escolas públicas contam com bibliotecas ou salas de leituras. Pesquisando mais a 

fundo foi descoberto que no Ensino Médio 85,7% (Só biblioteca 53,8%, só sala de leitura 

20,6%, sala de leitura e biblioteca 11,3%) possuem esses recursos. Já no Ensino Fundamental 

esse número muda para 48% (Só biblioteca 27,3%, só sala de leitura 14,5%, sala de leitura e 

biblioteca 6,3%). 

Os gráficos a seguir nos mostram de maneira direta a porcentagem de bibliotecas e/ou salas de 

leituras nas escolas de Ensino Médio e Ensino Fundamental.  

 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores com base no site 
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Fonte: Elaborada pelos autores com base no site 

 

Nós, como leitores, pensamos em desenvolver algo com que gostamos, no caso com 

livros. Como sempre estamos na biblioteca da escola, ouvimos uma conversa em que algumas 

pessoas falavam que nossa biblioteca deveria ser mais ampla no quesito de livros, então com 

base nisso desenvolvemos nossa ideia.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa ideia consiste em desenvolver um site para o público onde ele irá informar sobre 

doações, pesquisa de livros, informações de lançamentos, sugestões de leitura, através dele o 

usuário   irá doar livros que para si já não fazem mais serventia, se houver dúvidas, no próprio 

site haverá informações de contato da escola, como endereço, telefone e e-mail. No site também 

será apresentado uma parte para quem se interessar com informações sobre o hábito da leitura 

e sua importância.  

Faremos também um sistema para a biblioteca integrado com o site, que mostrará todos 

os livros que a biblioteca possui, com a intenção de tornar o trabalho mais prático e amplo.    
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