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RESUMO

Hoje em dia, é indiscutível a interligação entre as tecnologias digitais e a aprendizagem (for-
mal e informal) em áreas como o treino da leitura e da escrita. No âmbito do presente artigo, 
propomo-nos apresentar o projeto LudoBiblioTech que tem por objetivo dinamizar a biblio-
teca escolar de forma a transformá-la num espaço inovador e catalisador para a leitura e a 
escrita, através da utilização (lúdica e criativa) das tecnologias emergentes. Pretende-se que os 
professores(-bibliotecários) explorem algumas das ferramentas disponíveis na Web para que se 
sintam encorajados a desenhar e implementar projetos educativos capazes de otimizar o ensino 
do português em diferentes níveis de escolaridade.

ABSTRACT 

Nowadays, the connection between digital technologies and (formal and informal) learning 
in areas such as reading and writing practice is indisputable. In this paper, we aim to 
present the LudoBiblioTech project, whose purpose is to make the school library an inno-
vative and dynamic environment to practice reading and writing through the (playful 
and creative) use of emerging technologies. It is intended that teachers and/or school 
librarians explore some of the tools available on the web, encouraging them to design and 
implement educational projects capable of improving Portuguese language teaching at 
different levels of education. 

1. INTRODUÇÃO

É realmente importante que as bibliotecas escolares articulem o seu plano de 
ação pedagógica com diferentes áreas curriculares, instituindo-se como espaço por 
excelência para o desenvolvimento (integrado e contextualizado) de competências 
quer linguísticas (recetivas: ouvir, ler e produtivas: falar, escrever), quer transversais 
(autonomia, criatividade, responsabilidade). Trata-se, de facto, de levar os alunos 
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do ensino básico e secundário a desenvolver a sua competência de literacia digital 
criando, a partir dos textos lidos em suporte papel nas aulas de língua portuguesa, 
textos multimodais cada vez mais complexos que integram quer imagens, quer 
áudio, quer todos estes elementos (Lebrun & Lacelle, 2012). 

2.  LUDOBIBLIOTECH: PROMOVER A LEITURA/ESCRITA NA  
ERA DIGITAL 

Os textos multimodais a produzir no âmbito deste projeto de promoção da 
leitura correspondem a marcadores de páginas personalizados que começam por 
contemplar obras de referência da literatura portuguesa indicadas no Programa e 
Metas Curriculares de Português e no Plano Nacional de Leitura:

Fig. 1. Marcador de páginas (frente e verso) dedicado ao escritor Pedro Seromenho

Para que possam estabelecer um contacto aprazível com o livro (em suporte 
impresso ou digital), os alunos são incentivados a elaborar um documento multi-
modal (ver supra fig. 1) que integra, para além de uma fotografia do/a escritor(a), 
dois QR Codes: um desses QR codes remete para um audiolivro (cf. infra fig. 2a) 
que procura conduzir quer o leitor, quer os seus ouvintes à apropriação de uma 
obra; o outro para um booktrailer (cf. infra fig. 2b) cujo objetivo é aproximar os 
restantes colegas dessa obra, para que vivam por sua vez o prazer da leitura:
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Fig. 2a. audiolivro [goo.gl/a3Dm8v] Fig. 2b. booktrailer [goo.gl/PKhsQ2]

Os alunos começam por viajar pela escrita dos outros e depois apropriam-se do 
mundo, construindo novos textos que “extravasam as fronteiras da palavra, aliando-
lhes sons e imagens em movimento que instalam universos imaginários de forma 
porventura mais profícua” (Melão, 2010: 86). Por exemplo, a transposição em banda 
desenhada ilustrada a seguir retoma a obra do escritor Pedro Seromenho acima apre-
sentada, colocando em cena novos animais que vão explicando por que motivo não 
sabem conduzir:

Fig. 3. Transposição em banda desenhada1 

1  Importa referir que os conteúdos multimodais apresentados no decorrer deste artigo foram elaborados 
aquando de uma Oficina de Formação ‘Da Pedagogia Invertida à Multimodalidade: dinamização das práticas 
nas bibliotecas escolares’ acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua (Reg. Acr. 
CCPFC/RFO-20586/06) a que participaram, em maio-julho de 2017, docentes pertencentes à Rede de 
Bibliotecas Escolares para os concelhos de Braga, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, Montalegre e Boticas.
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Como afirma Colomer (2001: 14), não basta colocar os alunos em contacto 
com as obras; torna-se imperativo que as atividades de promoção da leitura os 
ensine a pensar e a falar sobre esses textos. Nesse sentido, o uso de uma rede social 
como o pinterest permite criar uma comunidade virtual a partir da qual os alunos 
podem tecer comentários acerca do material multimodal produzido pelos colegas:

Fig. 4. Partilha dos conteúdos multimodais produzidos no pinterest [goo.gl/KiAvE8]

No âmbito do projeto LudoBiblioTech, os alunos são igualmente encorajados a 
escrever (individual ou colaborativamente) o seu próprio livro, recorrendo a ferra-
mentas de storytelling. Por exemplo, o aluno (representado sob a forma de um 
avatar) aborda a seguir o problema do bullying com base nas imagens disponibili-
zadas na plataforma Storybird: 

Fig. 5. Marcador de páginas com livro digital [goo.gl/G5av3N]
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É desejável que surjam múltiplas e variadas iniciativas que promovam a escrita 
através do apelo à imaginação e à criatividade. Uma leitura/escrita (multimodal) 
feita por prazer pode conduzir a mais leitura/escrita e a uma melhoria significativa 
dos saberes que apoiam o desenvolvimento de uma leitura/escrita de maior quali-
dade (Ramos, 2015; Da Silva & Araújo, 2016). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através da integração das tecnologias digitais, o projeto LudoBiblioTech visa o 
desenvolvimento de práticas de literacia renovadas que procuram acompanhar a 
forma de estar dos “nativos digitais” (Prensky, 2001). Na atual sociedade do conhe-
cimento, marcada pela mudança a que a revolução tecnológica conduziu, trata-se, 
como vimos, de promover diferentes modos de acesso às obras literárias por forma a 
criar o gosto pela leitura. Espera-se que o reforço dos hábitos de leitura impregne os 
alunos da capacidade de escrever, por sua vez, textos multimodais capazes de envol-
ver o leitor (Pereira, 2008). A aprendizagem de uma atividade altamente codificada 
como a escrita é, de facto, um percurso difícil que exige um treino progressivo. Para 
ser eficaz, esse treino precisa de ser enquadrado num contexto mais vasto em que o 
aluno seja visto como o agente da sua aprendizagem. Neste sentido, importa que a 
Biblioteca Escolar se torne, em articulação com os docentes de Português, um local 
privilegiado para o desenvolvimento de iniciativas diversificadas passíveis de formar 
leitores/escritores autónomos e competentes.
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