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Resumo: Tendo como ponto de partida o estudo que desenvolvemos em Multimédia em 
Educação, foram recenseadas e catalogadas cerca de quatrocentas ferramentas digitais 
passíveis de utilização em contexto de Educação Visual e Tecnológica (EVT). Situada 
num paradigma de investigação-acção nas modalidades prática e crítica, este trabalho 
propõe a criação de uma Comunidade de Prática (CoP) de Professores que potencie 
o Desenvolvimento Profissional (DPP) e Desenvolvimento Profissional Contínuo dos 
Professores (DPC), sustentada na prática de investigação já desenvolvida e alicerçada com 
o EVTdigital e, presentemente, com a distribuição chamada EVTux. O EVTdigital constitui-
se como um espaço online para divulgação de ferramentas digitais a explorar e integrar 
em contexto da disciplina de EVT. Foi consolidado após quinze meses de dedicação, 
constituindo-se o trabalho desenvolvido como uma referência de prática em comunidade 
para os docentes que pretendam integrar ferramentas digitais nas suas actividades lectivas. 
A partir do EVTdigital perspectivou-se como estratégia a criação de uma CoP de Professores 
em que o EVTux, uma distribuição Linux baseada no trabalho do EVTdigital, é a motivação 
principal. Considerando que durante a fase de desenvolvimento do estudo realizámos várias 
sessões de formação com os docentes colaboradores, foi tónica dominante a necessidade 
de desenvolvimento contínuo dos professores, numa atitude crítica de construção de 
conhecimento, sobretudo na utilização e integração das ferramentas digitais em contexto 
de EVT. Do que desenvolvemos e da abertura criada, tanto no âmbito do estudo como da 
formação, do próprio EVTdigital, ou mesmo dos manuais produzidos, podemos assumir a 
criação de um espaço para que se constitua uma CoP de Professores para a integração das 
tecnologias no currículo da disciplina de EVT considerando-se hoje o EVTux a ferramenta 
charneira neste processo. Podemos hoje afirmar que conseguimos criar uma CoP de 
Professores em que o enfoque principal é a integração das ferramentas digitais no currículo 
de EVT. Mas, chegados aqui: e agora? Agora, o EVTux permitirá a qualquer utilizador aceder 
às ferramentas catalogadas no âmbito desta investigação, constituindo-se uma mais-valia 
especialmente relevante na simplificação de acesso a estas ferramentas, estando certos 
de que esta estratégia permitirá disseminar o conceito de software livre e de utilização 
de recursos digitais baseados no conceito de gratuitidade, facilitando a pesquisa, análise 
e selecção das ferramentas mais adequadas a cada contexto específico das situações de 
ensino e aprendizagem da EVT, sendo esta a motivação da nova CoP de Professores.
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