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Resumo: Este poster apresenta uma proposta de investigação-acção em Multimédia em 
Educação sobre a integração de ferramentas digitais baseadas na Web, Web 2.0 e software 
livre na disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Pretende-se com este 
estudoapresentar uma proposta de plena integração curricular destas ferramentas digitais no 
currículo da disciplina.  
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Introdução 
Decorrente das transformações actuais verificadas nas Escolas Portuguesas com 
a implementação do Plano Tecnológico da Educação (PTE), criaram-se 
definitivamente condições materiais e técnicas para a plena integração das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) em contexto educativo e, 
neste caso particular, na disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT). O 
trabalho que desenvolvemos pretende saber quais as ferramentas Web, Web 2.0 
e Software Livre que se adequam ao contexto educativo actual e que podem 
apoiar e contribuir para o ensino-aprendizagem dos conteúdos e áreas de 
exploração de EVT. 

Tratando-se da construção do saber em Multimédia em Educação e EVT, 
os recursos disponíveis para professores do 2.ºCEB são bastante 
abrangentes/diversificados nas áreas de exploração e conteúdos da disciplina. 
Algumas ferramentas constituem complementos à utilização dos recursos 
tradicionais usados nesta disciplina e, mesmo não sendo concebidos para EVT, 
constituem uma mais-valia para a aprendizagem dos alunos. Não nos referimos a 
ferramentas que podem ser utilizadas transversalmente em diversas disciplinas do 
currículo mas especificamente nesta. Com a evolução da Internet e da Web 2.0 
consideramos fundamental realizar esta investigação, validando ferramentas que 
podem ser incluídas em EVT.  

Contextualização Teórica 
O factor que orientou o desenvolvimento desta investigação foi a EVT ser diferente 
das restantes disciplinas do Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB). A 
abordagem de problemas diversos, por vários professores, em várias turmas, 
integrando ferramentas Web, Web 2.0 e Software livre para a abordagem dos 
conteúdos de EVT pode constituir uma mais-valia num mundo digital. Como 
defendemos em 2005, a utilização dos suportes tradicionais da disciplina 
articulados com ferramentas digitais é mais enriquecedora e significativa, tanto 
pela natureza da disciplina e riqueza da multiplicidade de aprendizagens, como 
pela diversificação de experiências e prazer da descoberta. Julgamos pertinente e 
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fundamental defender uma utilização conjugada e articulada destes dois suportes 
(Rodrigues, 2005). 

O contributo fundamental do CNEB em EVT é a utilização das TIC como 
recurso/estratégia cognitiva de aprendizagem. A utilização das TIC como 
ferramenta/recurso na sala de aula é entendida como área transversal. Os alunos 
devem contactar por formas diversificadas com estes recursos. O professor de 
EVT deverá englobar estratégias conducentes à rentabilização das TIC no 
processo de aprendizagem dos alunos mas de forma consubstanciada em 
ferramentas específicas. 

O rápido desenvolvimento das ferramentas Web 2.0 e a passagem da 
Internet de meio de transmissão de informação para plataforma de colaboração, 
transformação, criação/partilha de conteúdos (Downes, 2005) alterou a forma 
como se acede à informação/conhecimento e os processos de comunicação 
aluno-aluno e aluno-professor (Siemens, 2008). O modelo tradicional centrado no 
docente esbate-se dando lugar a abordagens caracterizadas por abertura, 
participação e colaboração (Downes, 2008). Com a Internet, os alunos têm que 
assumir um papel activo pois há um inúmero conjunto de opções a tomar, desde a 
escolha de temas a percursos a seguir.  

Em contexto de EVT, também o professor pode utilizar variados recursos 
para os auxiliar na abordagem aos conteúdos e áreas de exploração do currículo, 
ajudando os alunos a desenvolver competências essenciais e motivá-los para as 
actividades a realizar. Walling (2000) salienta que os computadores ligados à 
Internet na sala de aula de arte enriquecem as experiências no domínio das artes 
visuais, um valioso recurso para o professor. 

A perspectiva de integração das TIC em contexto educativo é reforçada 
pelo surgimento de recursos Web, Web 2.0 e software livre, novos estímulos à 
aprendizagem de conceitos ligados à expressão plástica, educação artística e 
EVT. A prática docente deverá ser revista, adoptando uma filosofia de cultivo dos 
modos de expressão, acentuando a importância do ensino de variadas técnicas e 
meios de expressão (Rocha, 1999, p.46), que reconheça que o media fundamental 
de expressão, nas salas de aula, deixou de ser constituído apenas por materiais 
impressos. 

É nesta perspectiva de integração das TIC em contexto de EVT que reside 
este estudo. Permitindo a disciplina uma multiplicidade de estratégias para a 
abordagem dos conteúdos em várias áreas de exploração, a integração destas 
ferramentas revela-se excepcional no domínio da expressão, criatividade, trabalho 
colaborativo e multiplicidade/diversidade de aprendizagens proporcionadas. 

Metodologia 
Neste paradigma investigativo da Investigação-Acção, escolhemos como 
modalidade de Investigação-Acção a Prática e, também, a Crítica (ou 
emancipadora), escolha decorrente dos vários critérios que assume e do papel do 
investigador, do conhecimento gerado e do nível de participação (Zuber-Skerritt, 
1996). Considerámos esta opção como a mais adequada ao nosso estudo uma 
vez que, ao introduzirmos no currículo da disciplina de EVT as ferramentas digitais 
suportadas pela Web, Web 2.0 e Software Livre, trabalhando com uma equipa de 
professores e os seus alunos, nas suas turmas, verificando o sucesso de 
implementação dessas ferramentas e respondendo às nossas questões 
investigativas obteremos, no final, dados que nos permitam propor uma revisão 
curricular que inclua estas ferramentas. A modalidade prática de investigação-
acção adequa-se pois é organizada pelas mãos de um professor activo e 
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autónomo, constituindo-se ele próprio no condutor de todo o processo, 
encorajando a participação e a auto-reflexão do(s) professor(es). Os facilitadores 
externos, neste caso os professores participantes no estudo, assumem uma 
relação de cooperação com o professor investigador. Ainda que sem intervir 
directamente nas suas decisões, ajudam-no a planificar estratégias de mudança 
ou detectar problemas e a reflectir sobre o impacto das mudanças efectivadas 
(Sousa et al., 2008). A opção por este modelo, articulado com a modalidade 
emancipadora ou crítica de investigação-acção, justifica-se pela necessidade e 
pretensão de ir mais além da acção pedagógica, procurando intervir nos 
procedimentos de transformação do sistema que, neste caso particular, se reveste 
da necessidade que sentimos de realizar uma proposta de revisão curricular da 
disciplina na qual se integrem as ferramentas digitais.  

Este tipo de investigação-acção procurará viabilizar a implementação de 
soluções para a melhoria da acção e prática educativa em contexto de EVT. Dos 
pressupostos a que nos propusemos com este plano de investigação, a opção por 
uma investigação-acção crítica segue um ciclo de colaboração entre participantes 
e investigadores (reflexão-planeamento-acção-observação–nova_reflexão–
novo_planeamento) e assim por diante (Davis, 2008), de características 
colaborativas, incluindo vários professores interessados na abordagem e 
exploração de ferramentas digitais com os seus alunos em EVT. 

Na nossa investigação, apesar da pluralidade de tipos e modalidades de 
investigação-acção, dependendo do número de participantes envolvidos 
(Ferrance, 2000), o presente plano de investigação-acção dependerá de um grupo 
de professores, da equipa de professores que se vier a constituir e dos seus 
alunos. Assim, assumiremos esta investigação-acção como colaborativa, incluindo 
vários professores interessados na abordagem e exploração de ferramentas 
digitais com os seus alunos em contexto de EVT. Numa primeira fase, será feita, 
pelo grupo de trabalho, a análise e selecção das ferramentas digitais a trabalhar 
em contexto de EVT, incluindo-se a realização de guias e manuais das 
ferramentas seleccionadas. Numa segunda fase, após realização de inquéritos por 
questionário e de entrevistas, e analisadas as interacções em contexto de sala de 
aula, redefinir-se-á a listagem de ferramentas, procedendo-se a uma nova 
aplicação das mesmas em contexto da disciplina de EVT. Numa última fase, após 
entrevistas aos participantes no estudo, catalogar-se-ão as ferramentas digitais 
(por categorias, conteúdos e níveis de dificuldade e pertinência das mesmas), 
propondo-se a revisão curricular da EVT e enunciando-se a possível proposta de 
formação contínua de professores que seja necessária realizar. 

Resultados esperados  
No final desta investigação, esperamos: i) saber concretamente se as ferramentas 
Web, Web 2.0 e Software Livre facilitam e promovem a aprendizagem de diversos 
conteúdos programáticos e áreas de exploração em contexto educativo de EVT; ii) 
apresentar os contributos desta investigação para a integração sustentada destas 
ferramentas digitais no currículo da disciplina, identificando as ferramentas digitais 
a integrar no currículo; iii) elaborar uma proposta de revisão curricular da 
disciplina, enunciando-se as suas vantagens.  

Esta perspectiva alicerça-se nas principais linhas orientadoras educativas 
actuais, definidas pelo Ministério da Educação, sendo o PTE e as novas condições 
físicas e materiais das escolas elementos chave para a consideração da 
introdução das ferramentas digitais no currículo da disciplina de EVT, não apenas 
numa perspectiva de utilização transversal das TIC no currículo, mas assumindo-
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se como ferramentas de trabalho diárias na disciplina, sendo os professores e 
alunos capazes de no seu dia-a-dia as utilização para abordagem de conteúdos e 
aquisição de competências específicas da disciplina. Deveremos ainda enunciar 
as suas principais vantagens e qual o posicionamento dos alunos e professores 
(investigadores participantes) perante a integração sustentada destas ferramentas 
no seu quotidiano escolar e a necessidade de realização de formação contínua de 
professores nesta área. 

Actualmente, a primeira fase do estudo empírico já foi desenvolvida com 
um grupo de 26 docentes da disciplina de EVT e o trabalho de análise e selecção 
das ferramentas digitais a utilizar e respectiva realização de guias e manuais 
dessas ferramentas divulgado e disseminado no blogue EVTdigital alojado em 
http://evtdigital.wordpress.com. 

Considerações finais 
Fruto do esforço e trabalho colaborativo em contexto de formação, construímos o 
espaço EVTdigital e iniciámos a disseminação do projecto na Web. A perspectiva 
de integração das ferramentas digitais em EVT tem-se revelado muito pertinente e 
as solicitações para a realização de oficinas de formação e workshops tem sido 
muito importante. Acreditamos que é possível incluir ferramentas digitais em 
contexto educativo de EVT, aspecto que avaliaremos em breve. 
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