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Abstract. This article aims to highlight the importance and awareness of a
culture reader for education in the idealization of an app that encourages.
Having clear that the achievement of this goal depends in large measure on
the design and proper organization and the dissemination of such a goal is
along with partners who share the same intentions, based on the execution of a
set of steps and steps in the use of an application that facilitates the access to
all and any user and offer solutions for electronic exchange so that such users
can announce their intention to the exchange of any and all objects read by
means of the Internet.
Resumo. Este artigo visa salientar a importância e consciência de uma
cultura leitora para educação na idealização de um aplicativo que a estimule.
Tendo claro que a consecução deste objetivo depende em grande medida, da
estruturação e organização adequada e da divulgação de tal objetivo junto a
parceiros que comungam das mesmas intenções, com base na execução de um
conjunto de etapas e passos no uso de um aplicativo que facilite o acesso a
todo e qualquer usuário e ofereça soluções de troca eletrônica para que tais
usuários possam anunciar sua intenção de troca de todos e quaisquer objetos
de leitura por meio da Internet.

1. Introdução
Segundo muitos autores como Bajard, Bamberger, Marcuschi e Dionísio, Freire entre
outros, ler é a maneira mais eficiente de adquirir qualquer conhecimento ou melhorar
nosso vocabulário.
Não importa o tipo de leitura: revistas, jornais, sites, gibis, livros de romance,
livros técnicos entre outros, o que importa é encontrar o tipo de leitura que atraia o gosto
do leitor. Dependendo da leitura é claro, os tipos de conhecimentos sobre determinados
assuntos serão melhores aproveitados do que as leituras apenas de entretenimento, mas
este último não deixa de ser menos importante que o primeiro.
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Segundo esses mesmos autores, além da leitura melhorar o aprendizado dos
leitores ela pode ainda estimular a memória, a capacidade interpretativa, o raciocínio e
também melhorar a escrita.
Com a chegada da internet e o boom do uso de novos meios tecnológicos cada
vez mais avançados, este artigo visa então, dentro dessas novas exigências, criar um
aplicativo que possa não só ajudar seus usuários a adquirir o que procuram dentro de seu
interesse de leitura, como também facilitar seu acesso à essas leituras através da internet
com o uso do aplicativo BOOK SWAP.
Segundo Marcuschi e Dionísio (2001):
Seguramente, todos concordamos que a língua é um dos bens sociais mais
preciosos e mais valorizados por todos os seres humanos em qualquer época,
povo e cultura. Mais do que um simples instrumento, a língua é uma prática
social que produz e organiza as formas de vida, as formas de ação e as formas
de conhecimento.

3. Contexto de aplicação
Sua estrutura utiliza a plataforma de um site para intermediar a troca entre usuários,
interpondo-se a taxas de utilização de serviços. A proposta é oferecer uma solução
tecnológica que facilite o acesso à leitura, a um preço irrisório, com uma pequena taxa
para cada objeto de leitura disponibilizado para troca.
Como bem coloca Bajard (1994, p.9):
O mundo da escrita está em plena mutação. Os meios de comunicação não
cessam de se desenvolver e de deslocar as fronteiras que acreditávamos
estabelecidas entre o campo do exercício da língua escrita e o da língua oral.

A proposta é despertar no usuário um novo olhar sobre a maneira de adquirir um
objeto de leitura de seu interesse, de maneira mais interativa e colaborativa tendo em
vista que os usuários poderão interagir e colaborar para encontrar seu objeto de interesse
em locais próximos de onde está, com um aplicativo que disponibilize através da
plataforma de um site o cadastramento de usuários e o registro de objetos de leitura
formando para cada usuário uma biblioteca pessoal e uma de troca. Possibilitando assim
o acesso mútuo a usuários de mesmo interesses de troca e a possibilidade de efetuar a
mesma.

4. Materiais e métodos
Com base nos pressupostos apresentados, este artigo busca apresentar as
funcionalidades e aplicabilidades do aplicativo idealizado, BOOK SWAP. Tal
plataforma utiliza-se de um site que consiste inicialmente da descrição da página e no
cadastramento dos usuários (Figura 1).
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Figura 1 - Tela inicial da plataforma Book Swap.
Após cadastrar-se o usuário cadastrará uma senha pessoal que lhe dará acesso a
página de registro de duas bibliotecas, uma biblioteca pessoal com os objetos de leitura
que tem e a biblioteca de troca, a que deseja adquirir. A cada objeto registrado em sua
biblioteca pessoal será cobrado uma taxa irrisória para a localização de usuários
pertinentes e com os mesmos interesses (Figura 2).

Figura 2 - Cadastramento das bibliotecas e login.
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Estando num raio de 10 quilômetros de objetos de leitura de seu interesse seu
aplicativo já fará seu dispositivo vibrar e aparecerá em sua tela o SWAP Maps
demonstrando a localidade e o nome do outro usuário que tem o objeto a ser trocado de
você saberá a localização exata do mesmo, no
seu interesse. Clicando no ícone
ícone
você entrará em contato com o usuário em questão e no ícone
você poderá
enviar uma mensagem via WhatsApp ao mesmo, demonstrando seu interesse pela troca
combinando o dia, local e o melhor horário para efetuá-la ( Figura 3).

Figura 3 - Visualização da localização do objeto de leitura no dispositivo.

6. Resultados esperados
Catalisar o maior número de usuários leitores cadastrando os na plataforma do BOOK
SWAP como forma de viabilizar o acesso e a real construção do conhecimento através
da leitura de diferentes tipos e objetos de leitura que parta do interesse de cada usuário
cadastrado. Permitindo assim aos mesmos o acesso a trocas de objetos de seu interesse.

7. Considerações finais
A tecnologia está presente em todos os momentos de nossa vida e os usuários têm
acesso a diferentes tipos de leitura, em diferentes tipos de mídias, não só impressa, mas
também digital. Sabe-se, porém, que muitas pessoas ainda preferem ler através de
gêneros textuais impressos e que com a correria do dia a dia e falta de dinheiro nem
sempre podem comprar livros, revistas, jornais novos ou irem a bibliotecas.
Embasados nesta missão, ajudar as pessoas a encontrar uma nova maneira de uso
da tecnologia, no intuito de aguçar no indivíduo uma cultura leitora e proporcionar-lhe
acesso a pontos de troca de objetos de leitura, idealizamos o aplicativo Book Swap. Um
aplicativo fácil e prático.
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