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resumo 
 
 

Numa sociedade em que as Novas Tecnologias da Informação e 
Comunicação há muito deixaram de ser “novas”, a necessidade de repensar 
as metodologias de ensino e assumir em definitivo que vivemos tempos de 
mudança é cada vez mais urgente, sob pena de estarmos a criar uma escola 
desajustada e distanciada da realidade social. 
Em Educação Visual, à semelhança de outras áreas curriculares, é 
necessário alterar o modo de ensinar e aprender; alterar processos, dando 
novas perspectivas aos intervenientes no processo. Os alunos devem ser 
encarados como participantes activos, e o ensino visto como um processo de 
ajuda, prestado a uma actividade construtiva do aluno. 
Nesta perspectiva é preciso questionar as possibilidades que a integração 
das TIC em Educação Visual podem potenciar. Não é a utilização por si só do 
computador na sala de aula que vai levar a melhorias na aprendizagem - esta 
continuará a depender da qualidade da intervenção pedagógica do professor. 
É neste contexto - e partindo da ideia de que a Educação Visual visa a 
exploração e criação de uma gramática para a expressão e comunicação 
visual, baseadas na observação e percepção do ambiente - que surge a 
unidade de trabalho “Ilustração”, que é em si uma linguagem, uma forma de 
comunicação visual. 
Que vantagens educativas poderá haver na utilização das TIC para a 
construção de aprendizagens significativas na Gramática da Linguagem 
Plástica e Comunicação Visual, a partir do conteúdo “Ilustração” em 
Educação Visual? Qual o impacto da interacção com os respectivos suportes, 
ao nível da Motivação, Autonomia, Comunicação e Expressão Visual, a partir 
desta unidade didáctica? 
Com o objectivo de encontrar respostas para estas questões, desenvolvemos 
um trabalho de investigação, através do estudo de casos, que envolveu a 
aplicação de um software nas actividades da sala de aula. 
O trabalho decorreu em contexto de sala de aula de educação Visual, numa 
escola do 3º ciclo, com pequenos grupos de pares de duas turmas (A e B), 
com alunos de idades compreendidas entre os treze e os dezasseis anos. 
A turma “B” desenvolveu as actividades propostas no âmbito da ilustração, 
recorrendo a suportes e materiais tradicionais; por outro lado, a turma “A” 
recorreu a suportes e materiais digitais através de um software - Photoshop. 
O trabalho dividiu-se em três fases: numa primeira fase, os alunos analisaram 
vários exemplos de ilustrações ao nível da gramática da linguagem visual, 
numa segunda fizeram registos gráficos, ilustrando sensações sugeridas, de 
forma a terem a percepção da construção de uma linguagem e dos códigos 
visuais implícitos, e numa terceira, ilustraram um poema proposto. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

  

 
 

Ao longo de 11 aulas foram recolhidos elementos por observação directa e 
participante, que foram alvo de uma observação detalhada no contexto em 
análise, de forma a conseguir dados que permitissem reflexões passíveis de 
compreender as vantagens do uso das TIC no âmbito da disciplina de 
Educação Visual. Esses elementos foram previamente definidos e 
criteriosamente adequados ao contexto, tais como: grelhas de observação, 
registos de vídeo, diário de bordo, inquéritos aos intervenientes no processo. 
O efeito do tratamento sobre o processo da aprendizagem da temática em 
questão foi analisado através de pré e pós-testes. 
Os resultados deste estudo revelaram haver diferenças significativas nos 
testes realizados (pré-teste); após a abordagem inicial do conteúdo, com 
idêntica estratégia utilizada nas aulas para os dois grupos. A turma B obteve 
resultados significativamente superiores aos da turma A. 
Após a diferenciação de recursos utilizados, essa diferença deixou de ser 
significativa. As duas turmas - B, trabalhando suportes e ferramentas 
tradicionais, e A, trabalhando suportes e ferramentas digitais - ficaram 
equiparadas em termos de resultados no pós-teste. 
No entanto, podemos concluir que a turma A, que trabalhou suportes digitais, 
conseguiu uma aprendizagem mais eficiente do conteúdo, uma vez que 
evoluiu significativamente do pré para o pós-teste, enquanto que a turma B 
não alterou significativamente o seu nível. 
Apresentam-se ainda sugestões para estudos futuros. 
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abstract 
 

In a society where the New Information and Communication Technologies 
have long ago ceased being "new", the need to rethink teaching 
methodologies and to definitely assume that we are living times of change is 
increasingly urgent, due to the risk of creating a misadjusted school, parted 
from social reality. 
In Fine Arts Teaching, similarly to other curricular areas, there is a need to 
modify the way of teaching and learning; to alter procedures, offering new 
perspectives to the intervening in the process. Pupils must be regarded as 
active participants, and teaching must be regarded as a guidance process, 
oriented to the constructive action of the pupil. 
In this perspective, it is necessary to question the possibilities that may be 
enhanced by integrating ICT in Visual Education. It is not the use of the 
computer by itself in the classroom that brings learning improvements - this 
will remain depending on the quality of the teacher’s pedagogical 
intervention. 
It is in this context - and based on the concept that Visual Education aims for 
the exploration and creation of an expression grammar and visual 
communication, through the observation and perception of the environment - 
that the working unit “Illustration" appears, being itself a language, a way to 
communicate visually. 
What educative advantages may bring the ICT use in the construction of 
significant learning in Plastic Language Grammar and Visual 
Communication, within the "Illustration" content in Visual Education? What 
may be the impact of interacting with the respective supports, at the level of 
Motivation, Autonomy, Communication and Visual Expression, in this 
didactic unit? 
Having as a goal finding answers for these questions, we developed a work 
of investigation, through case study, that involved the application of software 
in classroom activities. 
The work was carried out in Visual Education classroom context, in a 
secondary school, with small groups of pairs from two classes (A and B), 
with pupils aged from thirteen to sixteen years old. 
Group "B" developed the proposed activities in the illustration domain, using 
traditional supports and materials; on the other hand, “A” Group used digital 
supports and materials - through Photoshop software. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

This work was divided in three stages: in a first stage, the pupils analyzed 
some illustration examples as to the level of visual language grammar. In a 
second stage they elaborated graphic records, illustrating suggested 
sensations, so that they had the perception of a language construction and the 
implicit visual codes. Finally, in a third stage, they illustrated a suggested 
poem. 
Along 11 lessons, elements were collected through direct and participant 
observation, being subject to detailed observation within the context in 
analysis, with the purpose of obtaining data that allowed for reflection, 
enabling the understanding of the advantages of ICT use in the field of Visual 
Education. These elements were previously defined and carefully adjusted to 
the context, such as: observation grids, video records, log book and surveys 
to the intervening in the process. 
The effect of the treatment over the process of learning the matter in study 
was analyzed through pretests and after tests. 
The results of this study revealed significant differences in the tests that were 
carried out (pretest) after initial approach to the content, with identical strategy 
used in classes for both groups. Group B obtained results significantly 
superior to Group A. 
After differentiation of the applied resources, the difference was no longer 
significant. The two groups - B, using traditional supports and tools, and A, 
using digital supports and tools – were leveled in terms of after test results. 
We can however conclude that Group A, working digital supports, obtained a 
more efficient learning of the content, once they evolved significantly from the 
pretest to the after test, while Group B did not alter its level significantly. 
Suggestions for future studies are also presented. 
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résumé 
 

Dans une société dans laquelle les Nouvelles Technologies d’Information et 
de la Communication ont longtemps cessé d'être "nouvelles", la nécessité de 
repenser les méthodologies d'enseignement et pour supposer définitivement 
que nous vivons des temps de changement est de plus en plus urgente, sous 
peine de créer une école désajustée et éloignée de la réalité sociale. 
Dans l’Éducation Visuelle, à la similitude d'autres secteurs curriculaires, il est 
nécessaire de modifier la façon d'enseigner et d’apprendre; modifier des 
processus, en donnant des nouvelles perspectives aux intervenants dans le 
processus. Les élèves doivent être envisagés comme des participants actifs, 
et l'enseignement vu comme un processus d'aide, prêté à une activité 
constructive de l'élève. 
Dans cette perspective il faut s’interroger sur les possibilités qui l'intégration 
des TIC dans l’Éducation Visuelle peuvent exploiter. Ce n'est pas l'utilisation 
en soi meme de l'ordinateur dans la salle de classe qui va apporter des 
améliorations dans l'apprentissage - celle-ci continuera à dépendre de la 
qualité de l'intervention pédagogique de l'enseignant. 
C'est dans ce contexte - et en partant de l'idée dont l'Éducation Visuelle vise 
l'exploration et la création d'une grammaire pour l'expression et la 
communication visuelle, basée sur l’observation et la perception de 
l'environnement - qu'apparaît l'unité de travaille "Illustration", que c'est dans 
soi même un langage, une façon de communication visuelle. 
Quelles avantages éducatives pourra apporter l’utilisation des TIC pour la 
construction d'apprentissages significatives dans la Grammaire de la Langue 
Plastique et de la Communication Visuelle, à partir du contenu "Illustration" 
dans l’Éducation Visuelle? Quel sera l'impact de l'interaction avec les 
respectifs supports, au niveau de la Motivation, de l'Autonomie, de la 
Communication et de l'Expression Visuelle, à partir de cette unité didactique? 
Avec l'objectif de trouver des réponses pour ces questions, nous développons 
un travail de recherche, à travers de l'étude de cas, qui a impliqué l'application 
d'un logiciel dans les activités de la salle de classe. 
Ce travail s'est écoulé en contexte de salle de classe d'Éducation Visuelle, au 
collège, aux petits groupes de paires dans deux classes (A et B), aux élèves 
d'âges compris entre les treize et seize années. 
Le groupe "B" a développé les activités proposées dans le contexte de 
l'illustration, faisant appel à des supports et à des matériels traditionnels ; 
d'autre part, le groupe "A" a fait appel à des supports et à des matériels 
digitaux à travers d’un logiciel – le Photoshop. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Le travail s'est divisé dans trois phases: dans une première phase, les élèves 
ont analysé plusieurs exemples d'illustrations au niveau de la grammaire du 
langage visuelle, dans une seconde, ils ont fait des registres graphiques, 
illustrant des sensations suggérées, de façon à avoir la perception de la 
construction d'une langage et des codes visuels impliqués. Dans une 
troisième phase, les élèves ont illustré un poème proposé. 
Au long de 11 leçons, des éléments rassemblés par observation directe et 
participante ont été cible d'un commentaire détaillé dans le contexte 
d’analyse, de façon à avoir des données qui permettaient des réflexions 
passibles de comprendre les avantages de l'utilisation des TIC dans le 
contexte de la discipline d'Éducation Visuelle. Ces éléments ont été 
préalablement définis et judicieusement ajustés au contexte, tels comme: 
grilles d’observation, registres vidéo, quotidien de bord et des enquêtes aux 
intervenants dans le processus. 
L'effet du traitement sur le processus de l'apprentissage du thématique concern 
des pré et postests. 
Les résultats de cette étude ont révélé l’existence des différences 
significatives dans les essais réalisés (pré-test) ; après l'abordage initial du 
contenu, avec identique stratégie utilisée en classe pour les deux groupes. Le 
groupe B a obtenu des résultats significativement supérieurs à ceux du 
groupe A. 
Après la différenciation des ressources utilisées, cette différence a cessé 
d'être significative. Les deux groupes - B, travaillant supports et outils 
traditionnels, et A, travaillant supports et outils digitaux - ont été équiparées 
dans des termes de résultats dans le postest. 
Avec l'objectif de trouver des réponses pour ces questions, nous développons 
unerecherche, à travers de l'étude de cas, qui a impliqué l'application d'un 
logiciel des activités de la salle de classe. 
Néanmoins, nous pouvons conclure que le groupe A, qui a travaillé des 
supports digitaux, a réussi un apprentissage plus efficace du contenu, vu qu'a 
évolué significativement du pré vers le postest, tandis que le groupe B n'a pas 
modifié significativement son niveau. 
Des suggestions pour des futures études sont encore présentés. 
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Capítulo I. Introdução 
Este capítulo apresenta-se dividido em duas secções. Uma primeira, a introdução, na qual 

contextualizamos esta dissertação e explicamos quais as questões investigativas que 

estiveram na origem deste estudo. Na segunda secção descrevemos a forma como 

organizamos a presente dissertação. 

 

1.1. Introdução 

Nesta sociedade do conhecimento que se desenha actualmente, há necessidade de 

fornecer a toda a população competências básicas sobre as novas tecnologias da 

comunicação e informação, que lhes garanta possibilidades de auto-desenvolvimento e 

auto-aprendizagem. Num mundo em constante mutação, pautada pela evolução tecnológica, 

é importante que a escola reflicta sobre o seu papel nesta sociedade, sobre as suas 

responsabilidades e sobre o eventual sentido dessa evolução (ME, 2001).  

As TIC, na educação, vieram dar corpo à necessidade de alterar o modo de ensinar e 

aprender. Não vieram, como por vezes se pensa, revolucionar os processos de ensino, mas 

antes introduzir enormes possibilidades de melhoria da prática educacional. O papel do 

professor é determinante na produção, implementação e orientação do processo de ensino - 

aprendizagem. Segundo Barabé et al. (2003), os professores devem controlar os eventuais 

conflitos surgidos nas interacções entre os intervenientes, para que a acção recíproca entre 

as diversas dimensões da tensão (tecnologias educativas, aprendizagem de conteúdos, etc.) 

promova aprendizagens significativas, comprometimento dos aprendentes, e a sua 

satisfação. Não vieram também impor uma metodologia, nem validar uma qualquer teoria 

de aprendizagem, mas sim provar em definitivo que a melhoria que pode acontecer no 

processo de ensino aprendizagem depende sempre da qualidade da intervenção 

pedagógica do professor. 

Neste sentido, e atendendo ao enunciado nos princípios metodológicos orientadores da 

Educação Visual, o aluno deve ter a possibilidade de experimentar meios expressivos, 

ligados aos diversos processos tecnológicos – a fotografia, o cinema, o vídeo, o computador, 

entre outros – por si só ou integrados, e ser capaz de os utilizar de forma criativa e funcional. 

A iniciação na linguagem digital permitirá experimentar o desenho assistido por computador, 

e o tratamento de imagem na concretização gráfica. O aluno deve proceder, mediante 
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orientação do professor, a análises formais e críticas, e ao desenvolvimento de projectos, 

tendo como referência imagens, filmes ou produtos gráficos realizados através das diversas 

tecnologias (ME, 2001:163). 

A utilização das TIC em Educação Visual pode potenciar diversas transformações no campo 

da educação artística. Esta reflexão deve entrar em colaboração com a tecnologia da 

informação e comunicação, com que os alunos já contactaram e que até por vezes já 

dominam, assumindo posturas que possibilitem a concretização de determinadas metas. 

Numa perspectiva de ensino-aprendizagem que se pretende construtivista, os alunos são 

encarados como participantes activos, aprendendo de uma forma que também depende do 

seu estado cognitivo concreto. Os conhecimentos prévios, interesses, expectativas e ritmos 

de aprendizagem são levados em conta nesta aprendizagem. Ela é entendida 

essencialmente como um processo de revisão, modificação e reorganização dos esquemas 

de conhecimento inicial dos alunos e construção de novos conhecimentos (Pereira, 2005). 

O processo de ensino-aprendizagem já não pode, por isso, ser encarado como 

anteriormente. Devemos rever as práticas educativas, permitindo ao aluno expressar a sua 

individualidade, que se pretende consistente e critica. 

As TIC surgem, assim, como um desafio à educação, pelo facto de colocarem o aluno no 

centro do processo de ensino-aprendizagem, favorecendo a sua autonomia e criando 

ambientes de aprendizagem estimulantes, permitindo a utilização de recursos poderosos, 

bem como a produção de materiais muito diferentes dos convencionais (Dias, Gomes e 

Correia, 1998). 

É nesta perspectiva de integração das TIC como estratégia de ensino-aprendizagem, em 

contexto educativo de EV, que reside o ponto primordial desta investigação, saber quais as 

vantagens educativas que poderá haver na utilização das TIC na construção de 

aprendizagens significativas em Educação Visual. Assim, desenvolveu-se um quadro de 

investigação, de acordo com uma proposta de estudo de caso em que foi explorada a 

gramática da comunicação visual a partir da unidade de trabalho “ilustração”.  

Este conteúdo assume uma particular importância na didáctica da exploração da gramática 

da comunicação visual, na medida em que relaciona, como nenhuma outra forma de 

expressão, o artístico e o educacional, promovendo uma enorme possibilidade de 

experimentação estética. O casamento da arte com a tecnologia abriu novos horizontes. A 

ilustração como experiência artística e educacional é uma forma de desenvolvimento do 

conhecimento, através da análise do mundo natural e do produzido pelo homem, pela 
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observação dos vários elementos que o constituem: forma, textura, cor, estrutura, espaço, 

etc. 

A Arte como forma de apreender o Mundo permite desenvolver o pensamento crítico e 

criativo, a par da sensibilidade. Explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças 

culturais e constituir-se como expressão de cada cultura. A relevância das Artes no sistema 

educativo centra-se no desenvolvimento de diversas dimensões do sujeito, através da 

fruição-contemplação, produção-criação e reflexão-interpretação (ME, 2001). Nesta 

perspectiva as TIC na Escola vieram criar novas possibilidades. 

Pensem no computador não como uma ferramenta, mas como um meio (Laurel, 1990). A 

capacidade do computador ampliar e facilitar as possibilidades de composição gráfica, 

aumentando as possibilidades expressas em suportes tradicionais, implica uma nova 

abordagem dos conteúdos leccionados em Educação Visual, bem como do papel do 

docente, que numa adaptação a este contexto passa a enquadrar-se com as novas 

gerações de alunos, os quais trazem já uma integração de capacidades informáticas 

mínimas, justificadoras de novos métodos de ensino.  

Assim, a investigação sobre o recurso a suportes e materiais digitais como estratégia de 

melhoria das metodologias de ensino-aprendizagem, assume um particular interesse e 

oferece um importante contributo. Estas questões e reflexões são reveladas no decorrer 

desta dissertação.  

As questões investigativas para as quais nos propomos obter resposta no final deste estudo 

são as seguintes: 

- Que vantagens educativas poderá haver na utilização das TIC para a construção de 

aprendizagens significativas na Gramática da Linguagem Plástica e Comunicação Visual, a 

partir do conteúdo “Ilustração” em Educação Visual?  

- Qual o impacto da interacção com os respectivos suportes, ao nível da Motivação, 

Autonomia, Comunicação e Expressão Visual, a partir desta unidade didáctica? 

Esta investigação poderá contribuir e abrir perspectivas sobre novas metodologias de 

aprendizagem a adoptar em EV.  

Na secção seguinte explicaremos a organização desta dissertação. 
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1.2. Organização da dissertação 

No primeiro capítulo desta dissertação apresentamos uma introdução ao estudo 

desenvolvido, onde contextualizamos a pertinência deste trabalho de investigação e 

explicamos quais as questões investigativas que estiveram na origem deste estudo, bem 

como os seus objectivos e finalidades.  

No segundo capítulo, dedicado ao enquadramento teórico deste trabalho, apresentamos os 

principais fundamentos que serviram de base à contextualização do estudo desenvolvido, 

procurando reflectir significativamente sobre a problemática da utilização das TIC em 

contexto educativo de Educação Visual. Fazemos, assim, uma abordagem às Tecnologias 

da Informação e Comunicação em educação, e às aplicações multimédia e seus 

pressupostos educativos. Descrevemos ainda os conceitos inerentes à Educação Artística e 

à disciplina de Educação Visual. Terminamos este capítulo com as secções respeitantes à 

Linguagem da Comunicação Visual e Ilustração. 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia utilizada. Temos por objectivo apresentar, a 

partir dos principais paradigmas investigativos em educação, a metodologia que adoptámos 

para o mesmo. De seguida, descrevemos os instrumentos de investigação utilizados. 

Apresentamos ainda o método de análise e tratamento de dados, bem como os 

procedimentos adoptados no decorrer do trabalho desenvolvido. Nesta secção procurámos 

documentar-nos na revisão bibliográfica realizada na literatura da especialidade. Finalmente, 

descrevemos e caracterizamos as turmas nas quais o estudo foi levado a cabo e a 

planificação de desenvolvimento do estudo. 

No quarto capítulo deste trabalho pretende-se expor os dados recolhidos ao longo do 

estudo, fazendo a respectiva análise e discussão. Com base nessa recolha, através dos pré 

e pós-teste, das observações realizadas, dos registos no diário de bordo, da análise das 

gravações de vídeo e de inquéritos efectuados aos intervenientes no processo, 

apresentamos e discutimos quer a abordagem realizada e dados obtidos em cada uma das 

turmas, quer uma análise de diferenças significativas existentes entre as mesmas. Os 

dados quantitativos relativos à aprendizagem do conteúdo “ilustração” resultaram dos pré e 

pós-testes aplicados às duas turmas, e os dados qualitativos serviram para complementar a 

nossa análise sobre as atitudes, comportamentos, e sobretudo sobre a relação que os 

alunos desenvolveram com os diferentes suportes, tornando a nossa discussão mais 

sustentada. 
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No quinto e último capítulo discutem-se os resultados e conclusões que tirámos do nosso 

estudo, indicando sugestões para futuros trabalhos de investigação. 

Finalmente, apresentam-se os anexos, dos quais faz parte um CD com alguns materiais 

utilizados durante o estudo, bem como os trabalhos realizados pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo I Introdução 

 

 

8 

 

 

 

 



 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 

Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
Enquadramento teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo II Enquadramento teórico 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 

Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

 

11 

 

 

Capítulo II. Enquadramento teórico 
Neste capítulo, dedicado ao enquadramento teórico, apresentaremos os principais 

fundamentos que serviram de base à contextualização do estudo desenvolvido. Faremos 

uma abordagem às Tecnologias da Informação e Comunicação em educação e às 

aplicações multimédia e seus pressupostos educativos. Descreveremos ainda os conceitos 

inerentes à Educação Artística e à disciplina de Educação Visual. Terminaremos este 

capítulo com as secções respeitantes à Linguagem da Comunicação Visual e Ilustração. 

 

 

2.1. As Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação 

No final do século passado emergiu uma nova realidade, denominada de sociedade da 

informação. Drucker (2003) refere que nesta sociedade, o valor determinante deixa de ser 

um conjunto de bens habitualmente transaccionáveis, para ser um conjunto de bens não–

tangíveis. O  conhecimento é hoje o único recurso com significado. 

O Saber é cada vez mais uma componente fundamental do desenvolvimento, porque este, 

na economia actual, não depende tanto dos factores clássicos de produção, mas antes da 

aplicação de conhecimentos e informação de gestão, produção e distribuição.  

Para a vitalidade da sociedade e das organizações é importante que se considere a forma 

como se deve processar a informação, de modo a garantir o conhecimento e inovação 

essenciais. É crucial, por isso, contribuir para uma rápida e eficaz difusão do conhecimento, 

entre os mais diversos sectores da sociedade, com especial ênfase nos sectores onde a 

criação e absorção do saber podem ter um efeito multiplicador mais significativo (Livro 

Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 1997). 

Nesta mudança de enquadramento da informação, é importante ultrapassar potenciais 

riscos da criação de uma sociedade a duas velocidades, composta por aqueles que têm 

acesso às tecnologias, sentindo-se por esse facto à vontade, aproveitando ao máximo os 

seus benefícios, e pelos outros, que não possuem esse acesso, eventuais vítimas 

marginalizadas por parte da nova cultura da informação e dos seus instrumentos (Amaral, 

2002). Assim, deve ser preocupação dos estados a generalização do acesso a fontes de 
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informação, bem como a promoção de mecanismos de formação ao longo da vida. São 

necessárias, também, novas metodologias, uma nova relação entre os intervenientes no 

processo e mesmo um novo conceito de formação e aprendizagem, indissociável das 

“tecnologias intelectuais” (netprof, 2005). 

Ponte afirmava já em 1997 que o mundo do futuro seria um mundo repleto de informação. O 

mundo evoluiu rapidamente de uma sociedade industrial para uma outra baseada no 

conhecimento, na qual a informação já não é um meio mas um fim. Mais do que coisas ou 

bens, o que se produz hoje, com alto valor acrescentado nas sociedades avançadas, é 

conhecimento. Tudo indica que cada vez mais nos será exigida uma grande versatilidade e 

capacidade de adaptação, na medida em que a sociedade humana se torna mais complexa 

e as oportunidades se diversificam. 

As novas gerações formadas num mundo cada vez mais digital, vêem os perfis de 

competências profissionais serem mais selectivos e competitivos, e irremediavelmente mais 

excludentes. Podemos hoje afirmar, sem receio de errarmos, que a educação é já na nossa 

actualidade, e será cada vez mais num futuro próximo, condição básica à sobrevivência do 

indivíduo em sociedade. 

Tal como noutras áreas da actividade humana, a introdução das tecnologias da informação 

e comunicação (TIC) na educação tem vindo a ser alvo de reflexão e análise, em relação ao 

impacto que têm e às mudanças que podem provocar no processo de ensino-aprendizagem. 

Os ritmos actuais de permanente inovação tecnológica parecem não ser compatíveis com 

os ritmos dos contextos escolares, apesar das pressões de que as escolas têm vindo a ser 

alvo, no sentido de se adequarem à sociedade da informação. Os argumentos que têm 

promovido a implementação das TIC nas escolas previram que estas iriam facilitar os 

processos de ensino e promover ganhos para todos os alunos. Porém, as práticas dos 

actores educativos têm vindo a revelar que esta associação não é linear. Assim, a 

compreensão da generalização do uso das TIC em contextos escolares, como qualquer 

outra mudança em educação, exige abordagens complexas e integradoras, que permitam, 

por um lado, ajuizar as orientações nas suas potencialidades e limites, e por outro, alargar o 

conhecimento crítico desta realidade social (Vieira, 2005). 

A educação tem que se adaptar às necessidades das sociedades que serve. O grande 

desafio actual é provavelmente o de adaptação a estas grandes mutações sociais, culturais 

e económicas a que assistimos.  



 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 

Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

 

13 

É claro que a introdução das tecnologias da informação e comunicação na educação há 

muito que deixou de ser entendida apenas como uma transformação tecnológica. Trata-se 

antes de uma mudança nas formas de interacção entre quem aprende e quem ensina, e na 

natureza do conhecimento. Elas podem e devem desempenhar um papel importante em 

todo o processo de formação do indivíduo enquanto ser social, capaz de participar 

criticamente da sociedade e até melhor desempenhar as suas actividades profissionais. 

Além disso, perante um esgotar evidente das metodologias de ensino até aqui praticadas, 

as TIC podem constituir o motor de mudança da escola, de que há tanto tempo se fala. A 

introdução e utilização das TIC na educação, desde os primeiros anos de escolaridade, 

tornou-se imperativa. 

Investigações recentes reflectem o desajuste dos conteúdos e metodologias das disciplinas 

em relação ao mundo real. Alertam também para o facto de as TIC apresentarem 

potencialidades para redireccionar a aprendizagem, centrada no desenvolvimento de 

competências cognitivas, em particular da criatividade, do pensamento crítico e analítico, e 

da descoberta, reforçando um ambiente de flexibilidade cognitiva que se impõe cada vez 

mais. 

As próprias orientações curriculares do Ministério da Educação reforçam a necessidade da 

integração das TIC e da sua importância num ambiente de aprendizagem significativa: 

“(…) promover a utilização generalizada, autónoma e reflectida  das Tecnologias da 

Informação e Comunicação pelos alunos (…) tem como ambição ser uma mais-valia na sua 

formação, promovendo as suas capacidades e aptidões para pesquisar, gerir, tratar e 

difundir informação. Pretende-se desenvolver estas competências básicas criando 

condições para, de forma autónoma e responsável, o aluno produzir os seus próprios 

materiais, investir na sua aprendizagem ao longo da vida, e ao mesmo tempo ter acesso a 

certificações externas decorrentes das exigências do mercado de trabalho e fazer face aos 

desafios da globalização. (…) deverá ser feito em articulação e interacção com as demais 

disciplinas, por forma a que os alunos sejam confrontados com a utilização das aplicações 

informáticas em contextos concretos e significativos” (Ministério da Educação, 2003:3). 

As TIC devem estar presentes na acção didáctica, em todas as áreas curriculares 

disciplinares e não disciplinares. É portanto vital desenvolver a diversidade de metodologias 

e estratégias de ensino, bem como de actividades de aprendizagem, com recurso a um sem 

número de possibilidades que estas ferramentas nos oferecem.  

Como refere Rodrigues (2005), é importante o currículo escolar, nomeadamente do Ensino 

Básico, no sentido de (re)criar uma escola onde o processo de ensino e de aprendizagem 
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vise a construção de conhecimentos de modo efectivo e significativo, promovendo-se  um 

espírito de autonomia crescente, onde as TIC têm um papel preponderante ao longo de 

todo o processo, não só pelo seu carácter experimental, mas também pelo seu carácter 

interactivo. Tais factores, provavelmente, estão na base da apetência das crianças e jovens 

pelo computador. 

Se é hoje inquestionável que as tecnologias da informação e comunicação vieram quebrar o 

modo tradicional de ensino, também parece claro que as novas metodologias a explorar 

devem assentar numa perspectiva construtivista da aprendizagem. Não só pelo cariz 

“informacional” que possuem, mas, e no dizer de Carneiro (2005), por serem susceptíveis 

de ser vistas, num plano diferente e complementar, como instrumentos “construtivistas” da 

aprendizagem, desde que elas sejam adequadamente exploradas nas suas vertentes 

“relacional” e “motivacional”. Desta forma, e seguindo Carneiro (2005), as novas TIC’s 

ultrapassam largamente a relação clássica dos media tradicionais (editor-utilizador, 

programador-consumidor, perito-leigo) para potenciar um paradigma formativo em que a 

aprendizagem se sustenta numa metacognição dinâmica exercida sobre corpus variáveis de 

saberes passados, actuais e futuros. 

 

2.1.1. Potencialidades educativas do computador 

Todos sabemos que o computador não tem virtualidades pedagógicas intrínsecas e que é o 

modo como é utilizado pelos alunos e professores que determina as suas potencialidades 

educativas. 

Ensinar e aprender, em face das potencialidades das TIC, não consiste num acto 

meramente transmissivo de informação, perpetrado perante a passividade do aprendente. 

Consiste, ao invés, num labor interno da parte do aluno, que reconstrói o saber que possui, 

em face do poder da nova informação. Esta, por sua vez, pode ser apresentada de uma 

forma não sequencial, não linear, atemporal e multilateral, emergindo de uma teia de 

relações e de informações (Pereira, 2005). 

Para responder à evolução cada vez mais acentuada e mais rápida do ensino, torna-se 

necessário encontrar diferentes estratégias, que não fazem parte do dito ensino tradicional. 

Exemplo disso é a utilização da Internet.  

Qualquer um de nós já ouviu, ou até já se referiu a alguns problemas da utilização da 

Internet na sala de aula. São vulgares afirmações tais como "os miúdos perdem-se naquele 

mar de informação", "não conseguem encontrar nada de útil durante a aula", ou ainda 
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"perdem-se a organizar a informação". Também é usual ouvirem-se afirmações 

relacionadas com a qualidade e validade de documentos encontrados pelos alunos, que 

simplesmente copiam para os seus próprios trabalhos. E mais razões poderiam ser 

acrescentadas. No entanto, a questão que se coloca é a seguinte: "mas não é importante 

que os alunos aprendam a trabalhar com a Internet e aprendam métodos e técnicas de 

contornar aqueles problemas?", ou ainda "não é um objectivo da escola desenvolver 

capacidades nos alunos para pesquisar, seleccionar e organizar informação?". Claro que a 

resposta a estas questões é afirmativa, só que... há estratégias, "tempos" e "locais" 

apropriados para tudo. 

A Escola necessita manter uma ligação harmoniosa com a sociedade em que se insere, 

devendo adoptar modos de ensinar e aprender adequados à nova realidade social. 

Aprender já não consiste em interiorizar acriticamente a informação que se recebe, nem em 

produzir internamente informação significativa. Cada teoria de aprendizagem tem a sua 

utilização em contextos específicos, de acordo com os objectivos que presidem à 

planificação e execução de uma dada tarefa educativa. Estas tarefas têm a sua base teórica 

em perspectivas de cariz behaviorista ou construtivista, conforme a ênfase que se dá a 

conteúdos. Se estes se adquirem com mais eficácia pelo recurso a processos mais 

transmissivos, é behaviorista; se as aprendizagens se apoiarem nas capacidades 

subjectivas do aprendente pelo recurso às suas competências cognitivas, é construtivista. 

O aparecimento das novas tecnologias da comunicação e da informação vieram, desta 

forma, dar corpo à necessidade de alterar o modo de ensinar e aprender. Não vieram, como 

por vezes se pensa, revolucionar os processos de ensino, mas antes introduzir enormes 

possibilidades de melhoria da prática educacional, reformulando processos ou dando 

importância e novas perspectivas aos intervenientes no processo. Não vieram substituir o 

professor ou o tutor em todo o processo, mas vieram inquestionavelmente dar-lhe um papel 

determinante na produção, implementação e orientação do processo de ensino e 

aprendizagem. Os professores devem assumir-se como facilitadores da evolução contínua 

do sistema, cuja função é dirigida por acções realizadas pelos aprendentes. Devem 

controlar os eventuais conflitos surgidos nas interacções entre os intervenientes, para que a 

acção recíproca entre as diversas dimensões da tensão (tecnologias educativas, 

aprendizagem de conteúdos, etc.) promova aprendizagens significativas, o 

comprometimento dos aprendentes, e a sua satisfação (Barabe et al., 2002). Não vieram 

também impor uma metodologia nem validar em definitivo uma teoria de aprendizagem. Ao 

invés, vieram provar em definitivo que a melhoria que pode acontecer no processo de 

ensino-aprendizagem depende sempre da qualidade da intervenção pedagógica do 
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professor no processo de aprendizagem e, neste processo, do papel e da função a 

desempenhar pelas novas tecnologias.  

O computador apresenta, de facto, potencialidades para redireccionar a aprendizagem, que 

deixou de estar centrada no professor para estar centrada na aprendizagem. Esta é 

provavelmente a questão que ainda não interiorizámos totalmente. 

 

2.1.2. Papel do professor e do aluno 

As inovações tecnológicas alteraram naturalmente o ambiente cultural e os processos de 

comunicação, e por força disso, a relação do homem com a apropriação e acumulação de 

conhecimento. Alteraram também a relação entre o professor e o aluno, permitindo um 

ensino mais individualizado e a conversão da função do professor em mentor ou tutor. As 

novas tecnologias, sem que funcionem neste quadro como panaceia, possibilitam a sua 

própria utilização no processo de aprendizagem, constituindo um meio para pensar, 

comunicar e colaborar. 

Neste processo, cabe ao indivíduo a determinação do seu percurso cognitivo, através da 

utilização de ferramentas diversas e do recurso à informação, tornando-se assim autónomo, 

assumindo responsabilidade crescente por todo o processo. Ao professor cabe o papel de 

orientador, mediador, facilitador e potenciador da aprendizagem, participando na construção 

de conhecimento, valorizando as produções, saberes e valores dos aprendentes. 

Paralelamente a esta evolução, as teorias da aprendizagem sofreram também uma 

evolução, no sentido do reconhecimento do papel activo do aluno no processo de 

construção significativa do seu conhecimento, processo no qual as aplicações informáticas, 

devidamente organizadas para o efeito, podem de facto ajudar a reestruturar, organizar e 

comunicar o que se sabe. Helberg et al, (1997) defendem que as ferramentas cognitivas 

terão a sua maior eficácia quando são aplicadas em ambientes de aprendizagem 

construtivista. E a sua utilização incentiva o aluno a desenhar as suas próprias 

representações do conhecimento, mais do que a absorver representações e conhecimento 

pré concebidos pelos outros. 

Nesta perspectiva construtivista, os alunos modificam  as suas estruturas cognitivas 

internas com as suas experiências pessoais. São encarados como participantes activos e 

os seus conhecimentos prévios, interesses, expectativas, e ritmos de aprendizagem são 

levados em conta.  
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O professor é encarado como um mediador entre os conteúdos e os alunos, cabendo-lhe 

organizar ambientes de  aprendizagem estimulantes que facilitem esta construção. 

 

2.1.3. Interacção em ambientes de aprendizagem assistidos por computador 

Apesar das novas correntes de aprendizagem acentuarem o facto de ser o indivíduo a 

construir o conhecimento, tal facto não significa isolamento nem individualismo. Hoje 

acentua-se cada vez mais a necessidade de em situação de aprendizagem o aluno se 

relacionar com os outros – aprendizagem colaborativa. Mesmo em projectos de 

aprendizagem autónoma, ou auto dirigida, o indivíduo tem de ser capaz de interagir com os 

outros.  

A aprendizagem colaborativa constitui uma modalidade em educação que reforça uma 

transformação na concepção tradicional de “classe” escolar de que já falámos. É neste 

contexto que em ambientes de aprendizagem mediados por computador, surgem os 

sistemas de comunicação e de interacção que se enquadram na Aprendizagem 

Colaborativa Suportada por Computador (ACSC). 

Ninguém duvida que os contextos de aprendizagem escolar precisam de ser reestruturados 

para poderem suportar uma actividade mais centrada no aprendente, mais interactiva, e 

mais estimuladora da resolução de problemas de forma cooperativa. A tomada de 

consciência da necessidade de uma actividade mais centrada no aluno não é novidade. 

Este século tem sido marcado, no domínio da reflexão sobre educação, pelos contributos de 

variados investigadores, sobretudo construtivistas, que têm demonstrado, de forma 

inelutável, que não existem abstracções como "aluno-médio"; que os alunos têm ritmos 

individualizados de aprendizagem, e que o conhecimento não é algo que se adquire por 

transmissão, mas antes algo que se constrói em interacção com o mundo e com os outros. 

Outra convicção que se vai generalizando entre os educadores é a de que a interacção dos 

indivíduos com o mundo e com outros indivíduos é mediada por artefactos e por 

ferramentas, cultural e socialmente construídas. Essas ferramentas podem ter uma 

estrutura simbólica, como a linguagem, ou podem ser utensílios de qualquer tipo, incluindo 

um software (Fino, 1998). 

Na aprendizagem on-line, por exemplo, promovem-se vários tipos de interacção em 

educação, são eles aluno-conteúdo, aluno-professor, aluno-aluno e aluno-tecnologia, onde 

a comunicação e o conhecimento se sobrepõem. 
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A aprendizagem torna-se um acto social que suporta uma comunidade reunida com o 

objectivo de partilhar e construir novo conhecimento.  

Alguns dos modelos de interacção daqui decorrentes são:  

- Auto-aprendizagem individual: na qual o aluno se relaciona directamente com o conteúdo 

através de materiais e exercícios que são fornecidos automaticamente ao aluno, cujas 

respostas são avaliadas de forma também automática (o protótipo disso é a aprendizagem 

via CD-ROM, frequentemente emulada na Internet); 

- Auto-aprendizagem assistida: na qual o aluno toma a iniciativa de encontrar soluções para 

problemas específicos, recorrendo a helpdesks, especialistas ou pares; 

- Aprendizagem tradicional: na qual a transmissão de informação é mediada por 

apresentadores (ex: eventos on-line); 

- Aprendizagem colaborativa: na qual, com base em documentos de referência, os 

conceitos são desenvolvidos por trabalho em grupos, com apoio de tutores; 

- Aprendizagem participativa: na qual a aprendizagem individual acontece não só pelo 

relacionamento com o conteúdo, mas também pela interacção com pares (aprendizagem 

participativa) e tutores (que propõem ao aluno actividades individuais a serem avaliadas por 

eles, "animam" e moderam as discussões dos fóruns e reajustam, quando necessário, os 

planos de trabalho). O que se torna mais significativo é que fornece um modelo abrangente, 

a partir do qual os temas ou tópicos são desenvolvidos pelas interacções que são geradas 

entre os “actores”.  

Neste quadro, a sabedoria das sínteses assume a liderança sobre a análise fragmentária 

das partes, porque as pessoas aprendentes passam a integrar comunidades de sujeitos, 

nas quais, mais do que troca de informação, acontece interacção, indissociável da 

densidade em capital social e cultural do meio onde ela se opera. A aprendizagem 

duradoura é tanto mais rica quanto maior a intensidade relacional do formando com o 

contexto “aprendente” que o rodeia (Pereira, 2005). 
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2.1.4. Modelos de aprendizagem em educação 

Um dos objectivos que está presente no recurso às TIC em Educação, consiste na procura 

de meios que reforcem a motivação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, convém realçar, são os métodos utilizados que permitem que se atinja o objectivo 

instrucional desejado e não os meios que se utilizam, os quais mais não fazem que 

implementar as metodologias utilizadas.  

Aprender não é um conceito unívoco, de acordo com os pressupostos metodológicos que 

se assumem; assim se define uma forma específica de produção de conhecimento, e com 

ele, se explicitam os mecanismos que se revelam como fundamentais na realização com 

sucesso dessa tarefa (Pereira, 2005). 

A explicação teórica do mecanismo de aprendizagem evolui, segundo Clark (2003), de uma 

fase em que a investigação se centrava no conhecimento explícito, para uma fase cujo foco 

é o conhecimento implícito. Esta mudança permitiu que a investigação se orientasse da 

consideração do conhecimento como aquisição passiva, como era própria da concepção de 

matriz behaviorista ou empirista, para a consideração dos processos mentais que 

suportavam esses mesmos conhecimentos. Nos termos das explicações cognitivistas é 

necessário conhecer as estruturas internas do sujeito e o seu labor no processamento e 

transformação da informação. O conhecimento vai, a partir da importância dada ao 

processo da sua aquisição e transmissão, ser assumido como sendo construído, e é 

revelado o papel determinante que o indivíduo passa a ter nessa construção. Nesta 

perspectiva, perfila-se um conjunto de preocupações que há que considerar, não só na sua 

explicação, mas fundamentalmente no processo da sua efectiva concretização de produção 

e transmissão. Da relação quase solitária do aluno com o tutor, unidireccional, passiva, da 

parte do aluno, parte-se para a consideração multidireccional e contextualizada de todo o 

processo. Nesta última concepção, a aprendizagem resulta de uma participação activa do 

sujeito, que produz internamente, a partir de uma interacção com o meio, o seu próprio 

conhecimento. 

Numa perspectiva behaviorista, a aprendizagem também se processa numa interacção com 

o meio, mas o conhecimento restringe-se aos fenómenos exteriormente observáveis. Há 

uma preocupação com a alteração observável de comportamento e a sua dependência de 

uma relação, igualmente observável, entre a resposta e os estímulos que a condicionaram. 

A posição de Skinner dá ênfase a esta perspectiva, ao defender que o ensino consistiria na 

organização das condições de reforço sob as quais os alunos aprendem. É sabido que os 

alunos aprendem no seu ambiente natural; mas num ambiente de aprendizagem, o papel do 

professor consiste em organizar essas mesmas condições, de modo a que acelerem o 
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processo ou tornem possível outros comportamentos, que em condições normais não 

aconteceriam naturalmente. A aprendizagem, em resumo, é a competência para realizar um 

novo comportamento, o qual é definido como objectivo do processo de ensino pelo 

professor. 

A crítica às teses behavioristas prende-se com o facto de que se consideravam apenas os 

elementos objectivos e mensuráveis. Ficariam arredados da análise os aspectos subjectivos 

que entretanto se consideravam como inquestionavelmente intervenientes no processo. 

Desta constatação da limitação behaviorista para explicar todo o processo, surgem as teses 

cognitivistas, da necessidade de dar resposta à questão do envolvimento dos processos 

mentais na aprendizagem. Continuam, se assim se pode dizer, a partilhar dos pressupostos 

objectivistas do behaviorismo, na medida em que perfilham a opinião de que o estudo deste 

processo se deve pautar por pressupostos de natureza empírica. Contudo, os cognitivistas 

defendem que a partir das respostas observáveis se podem fazer inferências acerca do 

processo mental que originou essas respostas. Entra em cena, por esta via, o cérebro e os 

seus processos. Aprender, neste contexto, é um processo, durante o qual o aluno constrói o 

seu próprio conhecimento, integrando os dados colhidos do ambiente com os dados 

constantes da memória. 

Numa perspectiva construtivista, a aprendizagem é concebida como um processo de 

acomodação e assimilação em que os alunos modificam  as suas estruturas cognitivas 

internas com as suas experiência pessoais. Nesta teoria, os alunos são encarados como 

participantes activos, aprendendo de uma forma que também depende do seu estado 

cognitivo concreto. Os conhecimentos prévios, interesses, expectativas e ritmos de 

aprendizagem são levados em conta nesta aprendizagem. Ela é entendida essencialmente 

como o processo de revisão, modificação e reorganização dos esquemas de conhecimento 

inicial dos alunos e construção de novos conhecimentos. O ensino é, assim, visto como um 

processo de ajuda prestado a esta actividade construtiva do aluno. O professor é encarado 

como um mediador entre os conteúdos e os alunos, cabendo-lhe organizar ambientes 

de  aprendizagem estimulantes que facilitem esta construção cognitiva. 

 

2.1.5. Arquitecturas cognitivas e os modelos de aprendizagem 

Recorrendo aos modelos de aprendizagem acima descritos, podemos desenhar, segundo 

Clark (2002), quatro arquitecturas, as quais estão limitadas pela perspectiva behaviorista – 

cognitivista. Na primeira, a aprendizagem era assumida como um processo similar para 

todos os indivíduos; na perspectiva cognitivista e construtivista, a ênfase é colocada no 
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processo individual de informação. Clark (2002) refere ainda que há diferenças cognitivas e 

motivacionais significativas entre indivíduos, o que aponta para diferentes estratégias 

instrucionais em função de um conhecimento prévio, competências metacognitivas e 

predisposições motivacionais. Cada arquitectura tem um lugar próprio na instrução e a sua 

correcta aplicação depende dos objectivos, do background cultural e competências do 

aprendente. 

As arquitecturas não são métodos, mas formas de organizar procedimentos e materiais, em 

função, por um lado, das competências que se quer desenvolver, e, por outro, do tipo de 

aprendentes. 

Uma arquitectura receptiva assume que os conhecimentos são transmitidos, e que o papel 

do aluno é receber informação e o do professor é de dispensário desses conhecimentos. 

Apresenta, em geral, sequências instrutivas fixas, cada passo é constituído por uma 

unidade limitada de saber. Através de exercícios e práticas em sequências de crescente 

complexidade, os alunos vão acedendo aos níveis superiores do saber. Revela-se 

particularmente eficaz e eficiente no ensino/aprendizagem de operações pouco complexas, 

susceptíveis de mecanização, libertando  desta forma a mente para tarefas mais complexas.  

Uma arquitectura directiva, ”reflectindo as suas raízes behavioristas“, defende que o 

conhecimento se constrói passo-a-passo, do simples para o complexo, em pequenos 

pedaços de informação. O conteúdo é apresentado em pequenas lições, com algumas 

questões e o necessário “feedback“. O papel e objectivo do aluno é responder 

correctamente às interacções. 

Com as arquitecturas do tipo descoberta guiada, entramos em concepções de 

aprendizagem mais construtivistas e pretende-se com este modelo de instrução 

desencadear um processo de construção de conhecimento. Estamos perante uma 

arquitectura que mergulha o aluno num determinado problema e no qual se disponibilizam 

recursos para que, por si, o aluno encontre a solução. Estamos claramente numa 

perspectiva construtivista ao acreditar que deste modo se gera internamente no aluno um 

conhecimento. O papel do processo de aprendizagem é o de providenciar recursos e 

experiências que promovam a construção interna de novo conhecimento ou competências 

(Clark, 2003). 

Por último, a arquitectura exploratória tem na Internet o grande suporte. É uma arquitectura 

altamente controlada pelo aluno. Neste ambiente, aprender significa processar informação 

relevante e a instrução consiste em desenvolver uma rede rica de recursos com uma 

navegação fácil e capacidades de pesquisa. 
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2.1.6. Aplicações multimédia e os modelos de aprendizagem  

O desenho das aplicações reflecte o modelo de aprendizagem e deve por sua vez reflectir e 

facilitar os processos subjacentes aos objectivos educacionais pretendidos. 

O modo de organizar uma aplicação multimédia, baseada ou não em plataformas WEB, 

deve considerar uma série de questões e organizar a aplicação de modo a considerar não 

só os aspectos de natureza subjectiva do público alvo a que se destina a aplicação, 

configurando as iniciativas de natureza pedagógica de acordo com o tipo de aprendizagem 

que se pretende, mas também, e em função desse mesmo público, seguir regras básicas de 

design multimédia na perspectiva do utilizador. Este percurso implica estruturalmente a 

compreensão do modo como acontece o modo de aquisição do conhecimento, 

compreensão essa que vai informar as decisões das escolhas das metodologias e dos 

respectivos meios de interacção do processo. A compreensão do modo de funcionamento 

da memória e a compreensão do papel que os conhecimentos prévios desempenham em 

todo o processo construtivo devem condicionar a organização da aplicação, de modo a não 

criar bloqueios ou constrangimentos ao aproveitamento pleno da informação. Para ser 

efectivo, os métodos instrucionais devem suportar o processo cognitivo (Clark, 2002). 

 

2.1.6.1. Principais tipos de aplicações multimédia em educação situados no 
modelo tradicional 

Este modelo é baseado na intenção de transmitir conhecimentos predeterminados, ou seja, 

a aprendizagem é encarada como um processo de transmissão e aquisição de estruturas 

do conhecimento que existem independentemente do aprendente. Como principais tipos de 

aplicações multimédia em educação situados neste modelo temos: 

Tutoriais - são aplicações educacionais que se limitam a expor matéria sobre determinado 

assunto. Este tipo de software costuma incluir partes expositivas e secções de teste sobre 

os conhecimentos expostos. O objectivo é exercitar os conteúdos que forem expostos e, de 

alguma forma, permitir ao aprendente fazer uma auto-avaliação dos mesmos conteúdos. 

Algumas destas secções podem também servir para encaminhar o aprendente para a 

secção seguinte, caso tenha obtido resultados positivos; se não, terá que permanecer até o 

conseguir. 
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Exercícios repetitivos - Este tipo de aplicação não pretende transmitir conhecimento, mas 

apenas avaliar de alguma forma os conhecimentos que o aprendente adquiriu por outros 

meios. 

Os resultados dos testes são apresentados aos alunos para uma auto-avaliação, ou para 

serem avaliados por um professor, mas sem objectivos de classificação, apenas para 

detectar competências não adquiridas e procurar actividades de recuperação. Esta 

avaliação pode ser sumativa ou apenas formativa. 

Drill and practice - Este conceito está associado a um modelo de reforço da aprendizagem, 

centrado sobretudo na decomposição das matérias de ensino, em componentes que 

evoluiriam de um nível mais simples para outros mais complexos, podendo ser organizadas 

em estruturas hierárquicas de conteúdos. O funcionamento deste modelo assenta sobre 

uma estrutura do ensino mais elementar, segundo uma relação “estímulo-reforço” 

(Rodrigues, 2005:29). 

Não se trata de uma repetição pura e simples das mesmas perguntas, mas sim de uma 

apresentação repetitiva de problemas ou situações em que se fazem modificar 

determinados parâmetros. 

 

2.1.6.2. Principais tipos de aplicações multimédia em educação situados no 
modelo construtivista 

Este modelo é orientado para estratégias de aprendizagem que fazem um maior apelo à 

interactividade, descoberta e criatividade por parte do sujeito de aprendizagem. O 

conhecimento é construído pelo aluno, e a aprendizagem é encarada como um processo 

dinâmico. A função de ensinar é essencialmente a de facilitar o processo de ensino-

aprendizagem construtivo, o que leva ao enriquecimento de experiências de aprendizagem 

centradas no aprendente. Assim, temos: 

Hipertexto e hipermédia - O termo hipertexto é utilizado para descrever um texto que 

contém links para outro texto.  

Significa que o leitor tem a liberdade de escolher o seu próprio caminho ao longo de um 

documento, seleccionando-o de entre as várias opções que lhe são oferecidas dentro do 

próprio texto. A capacidade de desenvolver diversas ligações entre conteúdos e vários 

níveis de representação de informação é que constitui o princípio da “flexibilidade 
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hipertexto”, que consiste nesse mesmo sistema não sequencial de ligações entre a 

informação, possibilitando um maior controlo por parte do utilizador. 

Quando o texto e os links possuem uma variedade de diferentes média (texto, vídeo, som), 

que é o que acontece na “www”, é utilizado o termo hipermédia. Em hipertexto, os nós 

contêm apenas texto, enquanto em hipermédia podem conter imagens, vídeo, audio, 

animações, etc... 

Ao utilizar a “www” trabalha-se, portanto, num ambiente de hipertexto ou hipermédia em que 

o utilizador segue os links de acordo com os seus interesses, daí que seja o espaço 

propício para o desenvolvimento de hipertextos ou hipermédia. Constituindo um meio de 

desenvolver o processo de aprendizagem, ao longo do qual os alunos navegam, agem e 

reflectem sobre a informação e o conhecimento. 

Simulação - Uma simulação é uma imitação de um ambiente ou sistema, real ou imaginário. 

É utilizada na educação com o objectivo de proporcionar uma aprendizagem sobre os 

conceitos envolvidos no sistema que está a ser simulado. O aprendente pode concluir 

acerca da situação real através de experimentação indirecta, podendo, depois de perceber 

a razão dos resultados da sua acção, alterá-la, caso o resultado não seja positivo. Baseia-

se, por isso, no desenvolvimento contínuo de hipóteses, testes às soluções, e análise dos 

resultados enquanto o utilizador pretender. 

O aprendente interage com o sistema, manipulando, de forma reflexiva, objectos virtuais. 

Nestes ambientes, a aprendizagem desenvolve-se através da ligação entre dois mundos: o 

mundo interno das representações simbólicas geradas pelo computador e o mundo externo 

(interface) das representações significativas criadas pelo sujeito (Rodrigues, 2005). 

Jogos educativos - Os jogos electrónicos fazem parte da prática generalizada de um 

grande número de crianças e jovens. A educação pode, por isso, utilizar em seu benefício 

esta cultura, já que os jogos podem produzir empenho e prazer na aprendizagem. 

Os jogos educativos são aplicações educativas em que a componente lúdica e/ou 

competitiva se conjuga com alguma forma de aprendizagem. O jogo é assim, uma 

actividade que pretende mobilizar o aluno para situações de aprendizagem com o atractivo 

lúdico. O sucesso que os jogos representam no processo de aprendizagem é espantoso: 

não são apenas formas de aprender, mas também de motivar os aprendentes, alertando-os 

para a importância do processo de aprendizagem (Rodrigues, 2003). 
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Ferramentas orientadas para a resolução de problemas - Este tipo de aplicações 

engloba todas as ferramentas que possam ser utilizadas na resolução de problemas, de 

forma a que daí possam resultar formas de aprendizagem para os alunos. 

É um tipo de aplicações que vai mais além do que normalmente entendemos por software 

educativo. No entanto, não deixa de o ser, na medida em que a sua aplicação se associa a 

estratégias educacionais por parte dos professores. Os alunos podem assim recorrer a 

essas ferramentas para a resolução de problemas, num constante formular e reformular dos 

conceitos sobre a matéria. 

Aplicações específicas -  Este tipo de aplicações são direccionadas para funções muito 

específicas dentro de uma área de conhecimento. Como exemplos temos os programas 

para contabilidade, tratamento de imagem, desenho, edição gráfica. Estas aplicações são 

muitas vezes padronizadas, permitindo a manipulação de ferramentas padrão dando assim 

resposta a questões essenciais das tecnologias actuais como o da constante actualização.  

Os professores podem proporcionar aos alunos exemplos diferenciados de soluções sobre 

os quais estes se possam debruçar, no sentido de encontrarem as diferenças conceptuais 

inerentes a cada caso, permitindo assim um grau de variabilidade no aprofundamento das 

questões. Em cada caso concreto o professor pode gerir a aprendizagem, centrando 

maiores ou menores desenvolvimentos programáticos conforme o público discente. 

Com a utilização destas aplicações são duas as áreas diferenciadas de conhecimento que 

se podem abordar: interactividade e concepção/operacionalização. Ultrapassa o 

desenvolvimento de capacidades de manipulação da ferramenta assente na resolução de 

problemas, permitindo produzir de forma mais ou menos autónoma algo que esteja já 

interligado com outros conteúdos ou com conteúdos transdisciplinares. 

 

 

2.2. Educação Artística 

A arte deve ser a base da educação (Read, 1982). Esta tese, defendida por Read, 

considera que o objectivo geral da educação é o de encorajar o desenvolvimento daquilo 

que é individual em cada ser humano, harmonizando simultaneamente a individualidade, 

assim induzida, com a unidade orgânica do grupo social a que o indivíduo pertence.  



 

 

 

Capítulo II Enquadramento teórico 

 

 

26 

A base deste pensamento é ver a arte não apenas como uma das metas da educação, mas 

sim como o seu próprio processo, considerado também criador. Propõe-se assim a prática 

de uma acção educativa e global, a partir e através da educação artística, permitindo a 

estruturação e inserção do indivíduo, facilitando ao mesmo tempo a conquista do seu 

equilíbrio físico, intelectual, moral e social; a aquisição de uma linguagem pessoal, 

consciente e liberta de constrangimentos e ainda, a capacidade de, recordando o passado e 

apreciando o presente, projectar-se no futuro (Brassat e Rouquet, 1977). 

Seguindo ainda Brassat e Rouquet (1977), a tentativa é a de pôr em evidência os meios 

próprios para despertar e desenvolver os instintos criativos e conectá-los com as 

necessidades fundamentais duma educação global e harmoniosa do indivíduo, podendo 

mesmo transformá-los em instrumentos de aproximação e de investigação, susceptíveis de 

favorecer a revelação das aptidões, a sua aquisição e o seu aperfeiçoamento. Organizando 

e elaborando os fundamentos duma metodologia do seu emprego, a fim de que todo o 

professor possa utilizá-los e integrá-los na actividade educativa, libertando a educação 

artística dos limites da “lição de desenho” e até dos do ensino das artes plásticas. Isto com 

o exclusivo desígnio de que, revivificada pelo seu contacto, ela encoraje e arraste a 

evolução para uma auto-cultura permanente. 

O objectivo da educação é o de encorajar o desenvolvimento individual. Promovendo um 

ajustamento muito complexo dos sentimentos e emoções subjectivos ao mundo objectivo. A 

realidade do pensamento, da compreensão e todas as variantes da personalidade e do 

carácter dependem em larga medida do êxito ou precisão deste ajustamento. A função mais 

importante da educação está relacionada com esta orientação psicológica. Por esta razão, a 

educação da sensibilidade estética é de importância fundamental. Deve envolver todos os 

modos de auto-expressão, incluindo a literária e poética (verbal), assim como musical e 

auditiva, formando uma abordagem integral da realidade. Isto é, a educação dos sentidos 

nos quais se baseia a consciência, e finalmente a inteligência e raciocínio do indivíduo 

humano. É apenas na medida em que estes sentidos se relacionam harmoniosa e 

habitualmente com o mundo exterior que se constrói uma personalidade integrada (Read, 

1982). 
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2.3.1. Perspectivas educacionais 

No campo educacional, e partindo do pressuposto de que toda a criança tem o poder inato 

de criar, considera-se que caberá à escola aproveitar esse poder e potenciá-lo, ao mesmo 

tempo que deverá desenvolver na criança capacidades que o adaptem à sociedade, 

passando a escola a ser o local onde o aluno aprende praticando, onde expressará 

livremente as suas ideias e sentimentos, onde será encorajado a relacionar-se com a 

comunidade através da sua qualidade de único (Rocha, 1999). 

A criança deverá aprender através da sensibilidade, dado que o conhecimento se constrói 

no contacto directo com os objectos, com a realidade, através dos sentidos, aprendendo 

mediante a própria actividade no processo de criar. Segundo Read (1982), o dever do 

professor será o de não intervir no “olhar infantil”, um olhar que ainda não foi distorcido pela 

influência do pensamento racional, um olhar que aceita a correlação das incompatibilidades, 

a auto-suficiência das imagens que afluem à mente sem que sejam chamadas ou criticadas 

pela observação. 

Nesta perspectiva, de cariz contextualista, considera-se que o estudo da arte, ao promover 

o desenvolvimento da percepção e da expressão, contribui para a construção da linguagem 

e da comunicação, para o pensamento crítico e aquisição de competências de resolução de 

problemas. Defende-se ainda que se devem determinar previamente as necessidades dos 

alunos, da comunidade e da sociedade, sendo a educação em arte considerada como um 

meio de ir ao encontro dessas necessidades, quer sejam ou não directamente relacionadas 

com ela. 

Convém, no entanto, referir a existência de uma outra perspectiva, essencialista 

(Eisner,1972), que sustenta que os contributos da arte para a educação serão aqueles que 

só a arte poderá providenciar, e que esta deve ser utilizada na educação como um 

instrumento para atingir determinados fins, dando apenas uma experiência única de 

aprendizagem, devendo existir no currículo pela especificidade e não por propósitos 

subordinados ou contributivos de desenvolvimento de tipos não artísticos de conhecimento. 

 

2.3.2. Orientações curriculares no 3º CEB 

“As artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e 

cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas 

perpassam as vidas das pessoas trazendo novas perspectivas, formas e densidades ao 
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ambiente e à sociedade em que se vive” (Currículo Nacional do Ensino Básico – ME, 

2001:149). 

Hoje parece-nos claro que a vivência artística influencia o modo como se aprende, como se 

comunica e como se interpretam os significados do quotidiano, e desta forma, contribui para 

o desenvolvimento de diferentes competências, reflectindo-se no modo como se pensa, no 

que se pensa, e no que se produz com o pensamento. 

As artes proporcionam níveis de interacção, colectivos e pessoais, que contribuem para a 

construção da identidade pessoal e social, além de permitirem o entendimento das 

tradições de outras culturas, constituindo uma área de eleição no âmbito da “aprendizagem 

ao longo da vida”. 

Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico, a educação artística neste nível de ensino 

desenvolve-se, maioritariamente, através de quatro grandes áreas artísticas, presentes ao 

longo dos três ciclos: - Expressão Plástica e Educação Visual; - Expressão e Educação 

Musical; - Expressão Dramática/Teatro - Expressão Físico - Motora/Dança. 

As competências artísticas contribuem, desta forma, para o desenvolvimento dos princípios 

e valores do currículo, considerados essenciais e estruturantes. Seguindo ainda o mesmo 

currículo, as competências artísticas constituem parte significativa do património cultural da 

humanidade, bem como promovem o desenvolvimento integral do indivíduo, pondo em 

acção capacidades afectivas, cognitivas, cinestésicas, e provocando a interacção de 

múltiplas inteligências. Mobilizam, através da prática, todos os saberes que o indivíduo 

detém num determinado momento, ajudam-no a desenvolver novos saberes e conferem 

novos significados aos seus conhecimentos. Permitem afirmar a singularidade de cada um, 

promovendo e facilitando a sua expressão, podendo tornar-se uma “mais-valia” para a 

sociedade. Facilitam a comunicação entre culturas diferentes e promovem a aproximação 

entre as pessoas e os povos, além de usarem como recurso elementos da vivência natural 

do ser humano (imagens, sons e movimentos) que ele organiza de forma criativa; 

proporcionam ao indivíduo, através do processo criativo, a oportunidade para desenvolver a 

sua personalidade de forma autónoma e crítica, numa permanente interacção com o mundo. 

São, sem dúvida, um território de prazer, um espaço de liberdade, de vivência lúdica, 

capazes de proporcionar a afirmação do indivíduo reforçando a sua auto-estima e a sua 

coerência interna, fundamentalmente pela capacidade de realização e consequente 

reconhecimento pelos seus pares e restante comunidade. Constituem um terreno de 

partilha de sentimentos, emoções e conhecimentos, facilitando as interacções sociais e 

culturais, constituindo-se como um recurso incontornável para enfrentar as situações de 

tensão social, nomeadamente as decorrentes da integração de indivíduos provenientes de 
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culturas diversas. Desempenham um papel facilitador no desenvolvimento/ integração de 

pessoas com necessidades educativas especiais, e implicam uma constante procura de 

actualização, gerando nos indivíduos a necessidade permanente de formação ao longo da 

vida. 

Ao longo da educação básica, o aluno deve ter oportunidade de vivenciar aprendizagens 

diversificadas, conducentes ao fortalecimento da sua identidade pessoal e social, tais como 

a literacia em artes, que pressupõe a capacidade de comunicar e interpretar significados, 

usando as linguagens das disciplinas artísticas. Implica a aquisição de competências e o 

uso de sinais e símbolos particulares, distintos em cada arte, para percepcionar e converter 

mensagens e significados. Requer ainda o entendimento de uma obra de arte no contexto 

social e cultural que a envolve, e o reconhecimento das suas funções. A literacia em artes 

implica as competências consideradas comuns a todas as disciplinas artísticas, que são 

resumíveis em: apropriação das linguagens elementares das artes; desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação; desenvolvimento da criatividade e compreensão 

das artes no contexto (Currículo Nacional do Ensino Básico – ME, 2001). 

 

Figura 1 . Currículo Nacional do Ensino Básico – ME, 2001 

 

 

2.3. O computador no ensino artístico 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de 

aprendizagem das crianças e adultos tem vindo a tornar-se uma necessidade, devido à 

inclusão das mesmas em quase todos os sectores da sociedade (Balestro & Mantovani, 

2004). Embora esta perspectiva mais utilitarista persista, outros olham para o computador 

como uma ferramenta que apresenta um enorme potencial para trazer mudanças à 
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educação, passando o trabalho a entender-se como uma verdadeira ajuda à aprendizagem 

das crianças, e não tanto como uma forma de ensinar. 

Moles (1990) afirma que um novo tipo de arte está a surgir, possibilitada pelas 

características do computador. Como afirma Lévy (1994), a facilidade de visualização e 

simulação promovida pelo computador pode permitir o eclodir da imaginação do utilizador. 

As TIC podem ser assim os potenciadores de novas concepções formais, espaciais e 

temporais. As novas imagens, com o seu fascínio e evocação, nas suas funções expressiva 

e conotativa ou estética (Moles, 1972), poderão dar origem a que o fruidor elabore, num 

processo dinâmico, novas formas simbólicas, novos modelos mentais, promovendo o acto 

comunicativo. 

A imagem como elemento dinâmico, nas suas múltiplas funções, acaba por ser o espelho 

da sociedade, revelador da sua cultura, dos seus valores e comportamentos, sendo também 

veículo de conhecimento e de prazer estético. 

Neste sentido, os computadores são mediadores, que facilitam não só a comunicação mas 

o processo de aprendizagem e aquisição de valores, através de experiências e estímulos 

vivenciados por todos no meio ambiente. 

 

2.3.1. Influência do computador na expressão gráfica 

O recurso ao computador permite a simulação, a antecipação, a experimentação de 

hipóteses até então realizadas somente no pensamento humano.  

Permite-nos ainda diferenciar o desenvolvimento da expressão gráfica com o computador e 

com os materiais convencionais. Como o computador possibilita o adiamento de “soluções 

gráficas”, é possível destacar uma outra forma de expressão, já não vinculada ao traço, mas 

sim ligada à possibilidade de transformar. Enquanto que a criança compõe e cria sobre o 

que já existe, em verdadeira interacção criança - máquina, cabe à máquina reproduzir e 

simular o que o pensamento infantil constrói e comanda em tempo real, sem limites para a 

criatividade (Neves, 2005). 

No ambiente computacional, a relação com os símbolos modifica-se, os alunos podem 

desenhar o que imaginam e que não conseguem representar por não saberem como os 

reproduzir no desenho convencional. Essa antecipação poderá estar a colocar o aluno 

perante um novo estádio de desenvolvimento. 
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Os estádios do desenho, no computador, não são rígidos; possuem flexibilidade, segundo a 

qual o aluno utiliza um esquema anterior conhecido, como o construído com os materiais 

convencionais, para explorar a nova ferramenta. Actualmente, já existe uma caneta óptica 

que substitui o rato de computador, o que facilita a interacção com a máquina. Pode-se 

utilizar a mesma coordenação visio - motora já conhecida na sua relação lápis - papel, 

passando, desta forma, da caneta óptica directamente para o suporte digital, sempre com a 

possibilidade de fazer, apagar, refazer, o que não ocorre com a utilização dos recursos 

tradicionais. 

A plasticidade desta nova ferramenta conta com a transformação, multiplicação, exclusão, 

composição, e com o retorno à representação inicial, o que permite partir para uma nova 

forma de expressão. 

Diríamos até que estamos perante o emergir de uma nova linguagem visual. 

 

 

2.4. Educação Visual no 3º CEB 

“A Educação Visual é uma disciplina fundamental para a EDUCAÇÃO global do cidadão” 

(ME, 2001:2).  

Neste sentido, a educação visual propõe a análise dos elementos visuais no meio 

envolvente, assumidos como meio de comunicação visual. Visa ainda a exploração e 

criação de uma gramática para a expressão e comunicação visual, baseadas na 

observação do ambiente. Pretende-se que através de actividades de design se desenvolva 

a capacidade de criar e criticar o que nos rodeia, que se compreendam as condicionantes 

humanas e materiais presentes em qualquer solução de design, que o aluno compreenda 

melhor o seu meio envolvente e as suas necessidades, que desenvolva a capacidade de 

resolver problemas e tomar decisões. 

A Arte como forma de apreender o Mundo permite desenvolver o pensamento crítico e 

criativo e a sensibilidade, explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças 

culturais e constituir-se como expressão de cada cultura. A relevância das Artes no sistema 

educativo centra-se no desenvolvimento de diversas dimensões do sujeito através da 

fruição-contemplação, produção-criação e reflexão-interpretação (ME, 2001). 
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Neste contexto, a Educação Visual, através da experiência estética e artística, propicia o 

desenvolvimento crítico dos alunos, a criação e a expressão, pela vivência e fruição. 

Contribuindo para o apuramento da sensibilidade e formação pessoal em diversas 

dimensões – cognitiva, afectiva e comunicativa. Acredita-se (ME, 2001) que a Educação 

Visual, num processo contínuo ao longo da vida, tenha implicações no desenvolvimento 

estético-visual dos indivíduos, tornando-se condição necessária para alcançar um nível 

cultural mais elevado, prevenindo novas formas de iliteracia. 

 

2.5.1. Os desenhos da adolescência 

O problema enquanto criança é compreender os valores de transformação e denotação das 

linhas e das formas. No final da infância e na adolescência continuam a desenvolver-se os 

princípios estruturais do desenho, mas organizam-se como estruturas com níveis de 

significado e que ultrapassam as descrições formais de composição. 

O adolescente pode começar a utilizar a estrutura visual como veículo para questionar a 

identidade pessoal, a realidade e a sua representação, uma vez que já é mais sensível à 

metáfora e ao simbolismo. 

O adolescente já é capaz de perceber o significado de uma obra, mesmo que não seja 

possível fazê-lo a partir da descrição da composição formal da obra. Em relação à criança, 

representa uma transformação muito grande no desenvolvimento cognitivo. 

Além disso, a criança tinha estabelecido regras estruturais que seguiu durante algum tempo, 

e o adolescente começa a compreender a importância de forçar essas regras e até de as 

quebrar. Este processo evolutivo acompanha a grande transformação ao nível da identidade 

pessoal entre os 14 e 17 anos de idade, aproximadamente. As transformações ao nível do 

corpo são acompanhadas igualmente por mudanças radicais ao nível da mente, da 

percepção e da compreensão do mundo. Estas mudanças reflectem-se nos desenhos dos 

adolescentes. 

Do ponto de vista da sua expressão visual, estas mudanças manifestam-se pela alteração 

das realidades absolutas. Para alguns adolescentes, o que é ou não real transforma-se 

numa questão importante ou mesmo fundamental. 

O adolescente, de uma maneira geral, possui um sentido mais crítico de si próprio e do seu 

trabalho, tem intenções definidas sobre o que quer representar. Uns dedicam-se mais às 
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representações naturalistas de elementos ou objectos do meio envolvente, outros remetem-

se à abstracção. 

Segundo Martins (1997), nas representações de carácter naturalista, os adolescentes, do 

confronto com um novo corpo emergente, mantém, a nível da representação da figura 

humana, o tipo retrato. Ao nível da representação espacial, alguns manifestam nos seus 

desenhos preocupações de simulação da tridimensionalidade e de representação da 

perspectiva, quer recorrendo à variação do tamanho do objecto, conforme este se encontra 

perto ou afastado, quer a regras de perspectiva. 

É neste período que se definem os interesses dos jovens em relação às actividades 

criadoras. Deve-lhes ser dada a possibilidade de expressar, através das actividades 

artísticas e sem condicionalismos, as suas ideias e emoções. 

Alguns, porém, rejeitam a actividade plástica que não cabe no esquema objectivo a que as 

suas exigências racionais o obrigam dentro de métodos formalistas a que está sujeito 

(Martins, 1997). Se continuar a pintar, assiste-se a uma revalorização das matérias, esta 

necessidade, segundo Martins, de palpação e de ritmo sentidas pelo adolescente coincide 

com a crise pubertária e está intimamente ligada às preocupações com o próprio corpo. 

Deste modo espontâneo, o adolescente, quando pinta, foge a dificuldades que a sua auto-

crítica constante avoluma, e de insatisfação em insatisfação, acaba por se ligar à matéria, 

destruindo, com borrões, salpicos e movimentos desordenados, a intenção figurativa inicial. 

A utilização da cor, neste período, aparece associada às preocupações expressivas do 

adolescente.  

 

2.5.2. Orientação metodológica da Educação Visual 

A Educação visual constitui-se como uma área do saber que se situa no interface da 

comunicação e da cultura dos indivíduos, tornando-se necessária à organização de 

situações de aprendizagem, formais e não formais, para a apreensão dos elementos 

disponíveis no Universo Visual (ME, 2001). O desenvolvimento crítico em relação às formas 

e cores, a percepção da composição de uma obra; a capacidade de identificar, de analisar 

criticamente o que está representado e de agir plasticamente, são modos de estruturar o 

pensamento inerentes à intencionalidade da Educação Visual como educação do olhar e do 

ver. 
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Ao longo das últimas décadas, as orientações na área da educação e da psicologia 

apontam para uma integração cada vez mais aprofundada dos saberes, no âmbito das 

teorias da arte, da estética e da educação. Estas concepções educacionais e artísticas 

introduziram novas linhas de orientação, operando mudanças, ao nível teórico e prático, na 

Educação visual. 

As novas acções educativas estruturadas, de acordo com modelos pedagógicos abertos e 

flexíveis, centrados num novo entendimento sobre o papel das artes visuais no 

desenvolvimento humano, integram três dimensões essenciais: sentir, agir e conhecer 

(ME, 2001). Este conhecimento evolui com a capacidade que o sujeito tem para a utilização 

de ferramentas, disponibilizadas pela educação, na realização plástica e na percepção 

estético-visual. 

De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, o desenvolvimento da percepção 

estética e a produção de objectos plásticos envolve o entendimento e intervenção numa 

realidade cultural à qual a escola não deve ser alheia. O recurso ao método de resolução de 

problemas, como metodologia para a educação visual, tem propiciado a valorização de 

soluções utilitárias imediatas, negligenciando-se, por vezes, a dimensão estética das 

propostas. Apesar da importância desta metodologia, fundamentada em diferentes 

momentos de decisão, pesquisa, experimentação e realização, destaca-se, neste contexto, 

a actividade estética nas artes visuais como constitutiva do conhecimento do Universo 

Visual, relacionando a percepção estética com a produção de objectos plásticos. 

A relação entre o Universo Visual e os conteúdos das competências formuladas para a 

educação visual pressupõe uma dinâmica propiciadora da capacidade de descoberta, da 

dimensão crítica e participativa e da procura da linguagem apropriada à interpretação 

estética e artística do Mundo (ME, 2001:156). 

Do ponto de vista metodológico, a Educação Visual tem agora a explícita exigência de fazer 

surgir a actividade expressiva na relação do adolescente com o seu meio envolvente. A 

metodologia terá ainda que ser caracterizada por experiências, que, partindo da realidade 

visual do adolescente, cheguem gradualmente a dimensões cada vez mais amplas no 

espaço e no tempo. Permitirá então formular critérios de trabalho determinados, para guiar 

uma progressiva evolução das formas de expressão e das capacidades críticas de cada 

aluno, de maneira que sejam ultrapassadas todas as casualidades nos resultados; 

experimentar muitas técnicas, para permitir que o aluno escolha os meios expressivos mais 

apropriados à sua personalidade; alternar experiências de expressão-criação com outras de 

fruição-crítica e de reflexão-interpretação; verificação constante dos níveis de aprendizagem 

e de maturação criativa e crítica atingidos. 
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Prosseguindo de acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico, nomeadamente no 

que diz respeito à Educação Visual, este refere que a metodologia deve contemplar várias 

formas de trabalho, baseadas em acções de natureza diversa: exposições orais; 

demonstrações práticas; mostras audiovisuais; investigação bibliográfica; recolhas de 

objectos e imagens; debates; visitas de estudo; trabalhos de atelier; registos de observação 

no exterior; frequência de museus e exposições, entre outras. 

Conclui-se, portanto, que da natureza da disciplina e do percurso das aprendizagens 

propostas, há uma organização não sequencial dos conteúdos. Estabelecem-se, para além 

dos conteúdos, “áreas de exploração”, e da articulação entre ambos se organizam os 

caminhos pelos quais se fazem as aprendizagens, permitindo-se um reforço da 

possibilidade do trabalho interdisciplinar. O conceito de programa aberto é assim entendido 

como forma de possibilitar a diferenciação pedagógica, isto é, a gestão do programa com 

aplicações diferenciadas dos contextos particulares da acção pedagógica, nomeadamente 

contextos específicos, percursos e ritmos de aprendizagem, e sequencialização das 

abordagens e experiências (Porfírio, 2005).  

 

2.5.3. A Educação Visual e as TIC 

A acompanhar o desenvolvimento da sociedade da informação e comunicação, surgiram 

necessariamente novas formas de desenvolver o ensino da Educação Visual, de forma a 

capacitar os alunos de novas competências visuais que lhes permitam enfrentar esta 

sociedade, dita tecnológica, a partir de ideias próprias. 

A educação articula-se com a sociedade de informação, uma vez que se baseia na 

aquisição, actualização e utilização dos conhecimentos. Nesta sociedade emergente, 

multiplicam-se as possibilidades de acesso a dados e a factos. Assim, a educação deve 

facultar a todos a possibilidade de terem ao seu dispor, recolherem, seleccionarem, 

ordenarem, gerirem e utilizarem essa mesma informação, que sustentará a sua “formação 

ao longo da vida”. 

Este conceito de formação ao longo da vida sustenta-se em torno de quatro aprendizagens 

fundamentais, que se interligam e que constituem para cada indivíduo, os pilares do 

conhecimento (Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal, 1997): aprender 

a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão, combinando uma cultura 

geral suficientemente vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno 

número de matérias, o que também significa aprender a aprender, para beneficiar das 
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oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida;  aprender a fazer, para poder 

agir sobre o meio envolvente, a fim de adquirir não somente uma qualificação profissional 

mas também competências que tornem a pessoa apta a enfrentar as mais diversas 

situações e a trabalhar em equipa;  aprender a viver em comum, a fim de participar e 

cooperar com os outros, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e 

da paz; e, finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes e que 

permite a cada um desenvolver melhor a sua personalidade, ganhar capacidade de 

autonomia, discernimento e responsabilidade. 

Neste contexto, as TIC oferecem potencialidades imprescindíveis à educação e formação, 

permitindo um enriquecimento contínuo dos saberes, o que levou a que o sistema educativo 

e a formação ao longo da vida fossem re-equacionados à luz do desenvolvimento destas 

tecnologias. 

O desenvolvimento da percepção, como objectivo na educação visual, está longe de ser um 

registo mecânico de elementos sensórios; a visão prova ser uma apreensão 

verdadeiramente criadora da realidade - imaginativa, inventiva, perspicaz e bela. Tornou-se 

evidente que as qualidades que dignificam o pensador e o artista caracterizam todas as 

manifestações da mente.  

Desta forma, a capacidade do computador ampliar e facilitar as possibilidades de 

composição gráfica, amplificando as capacidades expressas em suportes tradicionais, 

implica uma nova abordagem dos conteúdos leccionados em Educação Visual e do papel 

do docente, que numa adaptação ao contexto passa a enquadrar-se com as novas 

gerações de alunos, que trazem já uma integração de capacidades informáticas mínimas, 

justificadoras de novos métodos de ensino. O afastamento dos docentes em relação a esta 

realidade preconiza um ensino distanciado da realidade social e uma escola desajustada. 

Cabe aos professores harmonizarem nas escolas os recursos tecnológicos actuais, de 

forma a justificarem-se no ensino, nomeadamente na Educação Visual, sob pena de 

caminharem para uma inversão de papéis.  

O aluno deve ter a possibilidade de experimentar meios expressivos, ligados aos diversos 

processos tecnológicos – a fotografia, o cinema, o vídeo, o computador, entre outros – por 

si só ou integrados, e ser capaz de os utilizar de forma criativa e funcional. A iniciação na 

linguagem digital permitirá experimentar o desenho assistido por computador e o tratamento 

de imagem na concretização gráfica. O aluno deve proceder, mediante orientação do 

professor, a análises formais e críticas, e ao desenvolvimento de projectos, tendo como 

referência imagens, filmes ou produtos gráficos realizados através das diversas tecnologias 

(ME, 2001:163). 
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Se voltarmos a pensar nas competências gerais enunciadas no Currículo Nacional do 

Ensino Básico, verificamos que muitas delas vão ao encontro dos pressupostos 

metodológicos adoptados há já muitos anos na disciplina de Educação Visual. Daí que 

possamos dizer que o contributo fundamental deste Currículo nesta disciplina é a utilização 

das TIC como recurso e estratégia cognitiva da aprendizagem. A utilização das TIC como 

ferramenta e recurso na sala de aula é entendida como uma área transversal. Os alunos, na 

sua aprendizagem, devem contactar por formas diversificadas com estes recursos. O 

professor, e neste caso o de Educação Visual, deverá, nas suas planificações, englobar 

estratégias conducentes à rentabilização das TIC no processo de aprendizagem e formação 

geral dos alunos (Rodrigues, 2005). 

À semelhança de outras áreas, também na Educação visual os conteúdos de aprendizagem 

deixaram de ser património exclusivo do professor. Vivemos uma realidade educativa mais 

ampla: a facilitação de experiências de aprendizagem a partir das TIC. 

 

 

2.6. Comunicação Visual 

É difícil definir o que se entende por comunicação visual. Praticamente tudo o que os 

nossos olhos vêm é comunicação visual: uma nuvem, uma flor, um desenho técnico, um 

sapato, uma ilustração. Imagens que têm um valor diferente, segundo o contexto em que 

estão inseridas, resultando por sua vez em mensagens diferentes. É no entanto possível 

fazer pelo menos duas distinções entre todas as mensagens que passam através dos 

nossos olhos: a comunicação pode ser casual ou intencional. 

Uma comunicação casual pode ser livremente interpretada por quem a recebe; seja ela uma 

mensagem científica ou estética ou de outro tipo. Ao contrário, uma comunicação 

intencional deveria ser recebida na totalidade do significado pretendido pela intenção do 

emissor. Por sua vez, a comunicação visual intencional pode ser examinada sob dois 

aspectos: o da informação estética e o da informação funcional, que nos surgem como uma 

só.  

Comunicar, hoje em dia, é ser capaz de utilizar judiciosamente o conjunto de meios de que 

o homem moderno dispõe. É ser capaz de recorrer à tecnologia tanto para emitir como para 

receber mensagens. O recurso a esta tecnologia requer uma certa aprendizagem e o 
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desenvolvimento de um certo número de capacidades técnico-sensoriais. Mas não se 

deverá supor que a utilização dos meios de comunicação ligeiros exige tão-só 

conhecimentos de ordem técnica. Longe disso. Estes meios "falam" diferentes linguagens 

audio-scripto-visuais, cujo prévio conhecimento é um requisito indispensável (Cloutier, 

1975).   

A comunicação visual é uma linguagem directa, concreta e universal; sendo, tal como a 

língua materna, aprendida natural e espontaneamente. No entanto, a utilização da 

comunicação visual nas sociedades contemporâneas tem vindo a desenvolver a utilização 

de sistemas – códigos visuais – específicos. Assim, da mesma forma que quem não 

conhecer o código da linguagem escrita não conseguirá ler – descodificar – um texto escrito, 

quem não conhecer alguns códigos visuais não conseguirá perceber – descodificar – a 

mensagem visual realizada nesses códigos. 

 

2.6.1. A imagem na comunicação 

A era da imagem, imposta pelas tecnologias e pelo discurso mediático, principalmente o 

televisivo, fez despertar a importância da imagem como meio eficiente de persuadir. As 

imagens servem para persuadir, explorando todas as potencialidades dos mais diferentes 

discursos num mesmo texto para persuadir com eficiência total. Assim, a linguagem 

corporal, a sonora e a visual são muito trabalhadas pelos profissionais de comunicação. 

Todas elas são capazes de produzir uma sintaxe que pode levar os indivíduos a darem 

respostas, agindo com a emoção e não apenas com a razão. A linguagem visual é um meio 

perfeito de comunicação, capaz de criar esses efeitos. 

A comunicação contemporânea assenta, assim, numa variedade de imagens com 

características distintas, de duplicação da realidade. Segundo Deleuze (s.d.), a 

denominação de “civilização de Imagem” é sobretudo uma “civilização do cliché”, cuja 

explicação pode referir-se duplamente à inflação icónica que assenta na redundância, e por 

outro lado na ocultação, distorção ou manipulação de certas imagens, de tal maneira que 

estas, em vez de serem um meio para descortinar a realidade, ocultam-na. Assim Deleuze 

insiste, afirmando que existe um interesse geral em esconder algo na imagem, este algo 

não é mais que o seu próprio carácter de persuasão. 

Toda a linguagem icónica é resultado de uma estratégia significativa a que somos 

submetidos diariamente. Moles (1990) alerta mesmo para a necessidade de analisar a 

“dimensão numérica” das imagens, capazes de condicionar o comportamento humano. 



 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 

Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

 

39 

Nesse sentido, chega mesmo a avançar com um conjunto de características que permitem 

uma diferenciação das diversas espécies icónicas em termos quantitativos: grau de 

figuração de uma imagem; grande iconidade; grau de complexidade; grau de ocupação do 

campo visual; espessura da trama e do grão; distintas qualidades técnicas; presença ou 

ausência da cor; dimensão estética; grau de normalização. 

A interpretação da realidade visual é sempre modificada por quem a cria, pela técnica e 

pelo ponto de vista do observador. O significado de uma imagem não é o mesmo para todos, 

em linha de conta estão experiências e contextos próprios a cada pessoa, que a receberá 

de forma diferente. 

Entende-se a imagem visual, conforme Domingos (1999), como um discurso, e quem 

constrói o discurso tem à sua disposição uma série de possibilidades. Todo o produto 

discursivo é feito de uma selecção de elementos, escolhidos para transmitir uma ideia 

dentro de uma série de possibilidades, existentes dentro de um paradigma qualquer. 

Quando combinados dentro de um espaço textual, esses elementos começam a interagir 

entre si, produzindo a sua significação.  

Todo o discurso visual é uma simulação da realidade. Ele é feito de signos, que por sua vez 

são representantes da realidade. Quando usamos os signos, eles criam na mente de quem 

os recepciona a ideia da verdade acontecida. Os signos são potencialmente capazes de 

produzir efeitos de sentido, de real, de verídico, etc.  

A imagem é um instrumento de intercepção entre o homem e o próprio mundo, é uma 

"produção humana que visa estabelecer uma relação com o mundo" (Joly, 1996:59).  

Fazer uma imagem é primeiro olhar, escolher, aprender. Não se trata da reprodução de 

uma experiência visual, mas da reconstrução de uma estrutura modelo. Portanto, a função 

do conhecimento relaciona-se com a função estética da imagem, pois proporciona ao 

espectador sensações específicas. A relação entre a representação visual e o campo 

artístico atribui um peso e um valor particulares entre os diferentes instrumentos de 

expressão e de comunicação. Sendo os próprios instrumentos das artes plásticas, os 

instrumentos plásticos de qualquer imagem tornam-na um meio de comunicação que 

solicita o prazer estético e o tipo de recepção a ele vinculado. O que significa que comunicar 

pela imagem – mais do que pela linguagem – estimula, em quem recebe a mensagem, um 

tipo de expectativa específica e diferente da que é estimulada pela mensagem verbal (Joly 

1996:60).  
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A percepção, o estudo e a compreensão das imagens constitui um dos aspectos 

importantes do ensino e da aprendizagem; os adolescentes expressam as suas 

preferências pelas linguagens visuais.  

Em determinadas estratégias de aprendizagem, as imagens são utilizadas como ponto de 

partida, constituindo um elemento sensibilizador para a compreensão de problemas ou de 

um conceito. Outras estratégias empregam as imagens em todas as etapas da 

aprendizagem, e ainda temos o seu emprego nos momentos finais do processo. De 

qualquer forma, o estímulo da memória imagética pode oferecer importantes contribuições 

para a aprendizagem de vários temas.  

 

2.6.1. Linguagem Visual 

A linguagem é essencialmente um recurso comunicacional que o Homem utiliza 

naturalmente, e que evoluiu desde a sua forma primordial até ao alfabeto. Para que nos 

considerem verbalmente letrados, temos que aprender as componentes básicas da 

linguagem escrita: as letras; as palavras; a ortografia; a gramática e a sintaxe. Com a 

linguagem visual acontece da mesma forma. Constitui um corpo de dados que se podem 

utilizar para criar e compreender mensagens situadas ao nível da comunicação visual. 

A linguagem visual é espacial e global. O objecto, tal como a imagem fixa que representa 

objectos, está situado no espaço. Este tipo de linguagem usufrui pois, essencialmente, das 

três dimensões espaciais, mesmo na imagem em que a perspectiva cria a ilusão da 

profundidade. O tempo afecta muito pouco a percepção visual, com excepção da percepção 

do movimento, fenómeno simultaneamente temporal e espacial. A percepção visual é antes 

de mais global – milhares de informações simultâneas são transmitidas num "abrir e fechar 

de olhos"; embora nem todas sejam analisadas e descodificadas, são numerosas as que 

são registadas (Cloutier, 1975). A distância é uma variável visual fundamental, comparável 

de certo modo ao ritmo, que é uma variável temporal. Por um lado, determina a relação 

entre o sujeito e o objecto, ou a imagem que ele olha, e por outro, estabelece relações entre 

os objectos, uns em relação aos outros (Cloutier, 1975). 
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2.6.2. A Mensagem Visual 

A comunicação visual acontece por meio de mensagens visuais que fazem parte de um 

grande grupo de mensagens que atingem os nossos sentidos: sonoras, térmicas, dinâmicas, 

etc.  

O receptor recebe as mensagens emitidas pelo emissor. No entanto, esse receptor está 

inserido num ambiente, cheio de perturbações, que podem alterar as mensagens. Além 

disso, o receptor possui aquilo a que chamamos filtros, que podem ser sensoriais, 

operativos ou culturais (Fig. 1). Como sensoriais, temos o exemplo de um daltónico que não 

vê certas cores e que se receber uma mensagem baseada na linguagem cromática, esta 

será alterada ou mesmo anulada; operativa, quando por exemplo a mensagem não é 

adequada ao nível etário do receptor; e cultural, quando a mensagem não se integra nas 

suas normas culturais.  

 

Figura 2 . Esquema da Comunicação segundo Bruno Munari, 1968. 

"A imagem que emerge do processo é uma estrutura de espaço, e o espaço, um todo 

emergente de formas, de volumes coloridos e visíveis. A mensagem e o significado estão 

na substância física tanto como na composição. A forma expressa o conteúdo. A 
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mensagem e o método de expressar dependem consideravelmente da compreensão e 

capacidade de usar técnicas visuais: as ferramentas da composição visual"  (Dondis, 

1985:10). 

Todas as mensagens, qualquer que seja a linguagem utilizada, integram sempre dois 

aspectos: o conteúdo (significado) da mensagem e uma forma (significante). Podemos 

assim dizer que todas as mensagens visuais integram uma função cognitiva e uma função 

emotiva.  

Estas duas funções da comunicação designam-se por conotação, que corresponde ao 

conteúdo da mensagem, e denotação, que depende da forma como é organizada a 

mensagem. A sua leitura e interpretação derivam fundamentalmente da experiência do 

receptor. 

 

2.6.3. Criatividade e imaginação 

“O pensamento pensa e a imaginação vê” (Munari, 1981:21). 

O mundo exterior é explorado pela inteligência mediante manipulações e operações lógicas, 

com o objectivo de procurar compreender as coisas e os fenómenos que nos rodeiam. 

A vista, o ouvido, o tacto e todos os outros receptores sensoriais põem-se em acção 

simultaneamente e a inteligência procura coordenar todos os tipos de sensações para 

apreender o que se passa. Tudo o que é compreendido é, depois, fixado na memória, nos 

três sectores principais, ou seja, no de curta duração, no de longa duração ou no que tem 

funções genéticas. A memória de uma criança tem menos dados que a do adulto. 

A fantasia é a faculdade mais livre de todas; com efeito, pode não ter em conta a viabilidade 

ou o funcionamento daquilo que pensou. Tem a liberdade de pensar qualquer coisa, mesmo 

a mais absurda, incrível ou impossível. Já a criatividade é uma utilização, com um dado 

objectivo, da fantasia e da invenção, em conjunto.  

O produto da fantasia, tal como o da criatividade, nasce de relações que o pensamento 

estabelece entre aquilo que conhece. É evidente que não se pode estabelecer relações 

entre coisas que não se conhece. Pode-se dizer que a criatividade será mais ou menos 

“ardente” consoante o indivíduo tiver maiores ou menores possibilidades de estabelecer 

relações. 
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Imaginar é assim um acto criativo, serve-se da memória, do pensamento e da fantasia. 

 

 

2.7. A Ilustração 

Certas produções mentais têm a característica de só se estruturarem de maneira visiva. 

Estão neste caso as situações em que só um raciocínio por imagens permite resolver um 

problema ou atingir um resultado cognoscitivo de outro modo inatingível (Parry, 1967). 

Os resultados obtidos deste modo, para serem expressos e comunicados, têm de assumir, 

consequentemente, uma codificação visiva. O desenho é o instrumento que habitualmente 

mais se adapta à transmissão deste tipo de conteúdos. 

A ilustração, como tradicionalmente é conhecida, é composta por um conjunto de sinais 

gráficos, os quais chamamos desenhos, que usualmente servem de leitura visual a 

elementos verbais que os acompanham. São desenhos de carácter realista ou não, de 

acesso e leitura rápida, e ricos em termos de informação. São produzidos como uma 

segunda leitura, ou adorno, e seguem usualmente as indicações do texto escrito. São 

usadas as técnicas próprias para a produção em artes plásticas, como grafite, aguarelas, 

guaches, lápis de cor, ecolines, pastéis e o que mais houver. 

Esta primeira ideia de ilustração remete-nos para a literatura, para o objecto livro, para 

histórias que se contam, reforçadas por imagens que as acompanham. Sabemos, no 

entanto, que cumprem igualmente outras funções, como a de ser o único meio de 

esclarecimento e visualização em determinadas áreas, principalmente antes da chegada da 

fotografia, como a Botânica, a Biologia, a Medicina, a Arquitectura ou a Moda. Trata-se, 

antes de mais, de um processo de representação, de tornar visível, tornar presente através 

de imagens, físicas ou não. 

No entanto, a ilustração pode e vai muito mais além; o termo está sobretudo associado à 

ideia de clarificação de mensagens, traduz o sentido de tornar clara e acessível uma 

mensagem. Ser ilustre é ser conhecedor, é ter sido ilustrado. A ilustração comporta então o 

papel de comunicar algo. E podemos estar a falar de linguagem verbal ou de qualquer outra. 

Podemos mesmo inverter o sentido tradicional do termo e serem as imagens as ilustradas 

por outros tipos de linguagem. 
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2.7.1. Perspectiva Histórica da Ilustração Gráfica 

Dada a grande abrangência de temas e objectos a tratar, foi obrigatória a criação de 

especialidades, de campos de análise, de especificidades da ilustração. Por isso, quando 

falamos hoje de ilustração, falamos de muitas coisas ao mesmo tempo. Reportamo-nos, as 

mais das vezes, aos desenhos que acompanham texto em contos infantis, a diagramas 

esclarecedores de conceitos matemáticos ou equações químicas, ou às imagens que 

acompanham os manuais de instrução de máquinas fotográficas ou frigoríficos. Ou ainda 

aos gráficos que medem a evolução da nossa economia. A tudo isto se pode chamar 

ilustração. Mas também se denomina de ilustração a obra entendida como artística, até 

mesmo pintura. Como medir, então, as diferenças? Como nos podemos referir a algo sem 

criar confusão, ao citarmos uma palavra com tantas conotações? 

Não será por acaso que o termo ilustração começou por cumprir o dever social de 

transmissão das descobertas, do novo e do desconhecido, que fazia cair por terra muitos 

dos mitos associados à ignorância, transmitindo o optimismo próprio das descobertas. A 

ilustração nasce nesta vontade de compreender o mundo novo que se abria ao antigo, para 

melhor o apreender e assim transmitir. As descobertas de novas espécies, na botânica ou 

na zoologia, entre outras, geram a necessidade imperiosa do olho treinado para a 

observação e consequente registo, como única prova do observado. Com o 

desenvolvimento da imprensa, o florescimento da ilustração é ainda maior, com a 

possibilidade de reprodução facilitada e consequente partilha com o resto do mundo. 

Situando-nos na ilustração desenhada, visível num qualquer suporte como elemento gráfico, 

e àquilo que pode ser considerado desenho, há que criar fronteiras limitadoras dos seus 

vários campos de aplicação, especificidades. Para isso, criaram-se “especialistas” em cada 

área. A relação comum será o desenho, a capacidade que o desenhador tem para 

comunicar de forma mais ou menos objectiva e clara, mais ou menos livre, expressionista 

ou espontânea, a sua mensagem. A ilustração pode hoje ser dividida entre ilustração infantil, 

ilustração de manuais escolares e pedagógicos, ilustração científica, e dentro desta, a 

ilustração das várias áreas. Dentro de cada uma destas áreas há logicamente subdivisões 

específicas, como no caso da ilustração médica. Temos ainda a ilustração ligada à 

publicidade, corporativa, de banda desenhada, de animação, de moda, automóvel, editorial, 

etc., que terão funções tão diversas como as áreas a que se destinam. 

Assim, o artista desenhador acompanha a evolução das ciências e desdobra-se por 

categorias, isto é, cria especialidades do desenho a partir do real. Criam-se classificações 

por espécies, criam-se padrões de análise e evolução, investigam-se e catalogam-se as 

zonas do mundo. O desenho torna-se pesquisador e analítico nos detalhes diferenciadores. 
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Assim, temos o ilustrador marinho, especialista no mundo subaquático, o ilustrador botânico 

que só ilustra plantas - a ilustração deixa de lado a sua componente artística para se tornar 

instrumento de pesquisa e informação. 

 

Figura 3 . Ilustração científica, F. Stelluti. Abelha estudada ao microscópio, 1630. 

Estas ilustrações preocupavam-se em contar a história, em descrever a realidade, inserindo 

anotações explicativas e perspectivas variadas. O seu propósito é dissecar a realidade da 

natureza. 

Mas os escritos visuais não são só o trâmite mediante o qual a natureza consegue fazer-se 

dizer pela linguagem; são também parte exemplarmente significativa de uma produção 

sígnica integrada, em que o discurso verbal seria incompreensível se não fosse 

acompanhado de um bem ordenado e funcional bloco de ilustrações, que avaliam e 

sustentam o percurso. As imagens assumem uma função substitutiva dos objectos de que 

se fala e apresentam-se como emblemáticas, típicas e exemplares, porque os traços 

constitutivos e diferenciadores releváveis visivamente são apresentados segundo múltiplos 

pontos de vista simultâneos (Massironi, 1989: 65). 

Vemos que a função primeira da prática ilustrativa científica seria a transmissão de 

conhecimento; função de esclarecimento, de elucidar através da linguagem desenhada com 

o máximo de detalhe e precisão. Estas ilustrações poderiam vir acompanhadas de legendas, 

de texto explicativo das origens e conteúdos complementares à sua compreensão. Trata-se 

da ilustração científica como ainda hoje a conhecemos. A ilustração como substituto da 

realidade, pelo que este tipo de desenho exclui a gestualidade, que torna vaga uma ideia 

que se pretende concisa e desprovida de imprecisões, mas que pressupõe sempre um 
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gesto dirigido, fixo, contido, dominado, cortante e realista. Este desenho substitui a pergunta 

“O que é?”, na medida em que o próprio desenho dilui, pela sua eloquência, todas as 

dúvidas. É um desenho explicativo, abrangente, universal. É a expressão da própria 

realidade. 

Antes disso, porém, já existia a prática da ilustração, mais conhecida como Iluminura. Eram 

ilustrações e decorações, encontradas em livros e manuscritos medievais e posteriores, 

normalmente pintadas com guache ou têmpera e com toques de ouro. 

A função que tinham estas ilustrações não era a de transmissão de conhecimento, mas 

sobretudo uma função de decoração, de adorno da página manuscrita ou impressa, na qual 

a própria caligrafia era desenhada com o propósito de compor a página. Poderíamos dizer 

que vivíamos os primeiros dias do design gráfico. 

Esta função era a de completar a página, motivada por preocupações puramente estéticas 

ou expressivas, mas está ainda longe da função interpretativa da sua relação com o texto, 

numa linguagem que dialoga com a linguagem verbal, que apresenta diferentes 

possibilidades de leitura de um mesmo texto.  

 

2.7.2. Ilustração Gráfica – ornamento ou linguagem?  

A ilustração passou de ornamento a linguagem. 

Está presente nos contos infantis, na literatura juvenil, na literatura para adultos. Tem a 

função de reforçar a mensagem, de completar a história, de contar uma perspectiva dessa 

história ou intervir sobre a história. E até anulá-la. Tem esse poder agora, mas não antes, 

quando tinha que se submeter, descrever com imparcialidade, ou até “enfeitar” apenas. O 

preciosismo da realização seria o ponto central. Não havia uma interpretação visual, uma 

linguagem autónoma. O ilustrador respondia aos requisitos do escritor ou editor como uma 

encomenda. Este tipo de abordagem persiste em alguma ilustração editorial e na ilustração 

de livros técnicos e escolares ou didácticos, em que há objectivos muito específicos a 

cumprir. O desenho está completamente subjugado ao texto e tem de o seguir 

escrupulosamente. Por vezes, são as imagens – desenhos muito explícitos – os condutores 

da leitura. Acontece isto, por exemplo, em livros de exercícios, dos mais variados, desde a 

culinária à educação física, aos manuais de instrução rodoviária e aparelhos domésticos, 

manuais de primeiros socorros, onde se recorre frequentemente a símbolos e signos de 

significado universal. Os dicionários e enciclopédias ilustradas são outro exemplo. 
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Estes tipos específicos de ilustração encontram-se num campo próximo do da ilustração 

científica, em que, por vezes, o mais importante não é a autoria dos desenhos, mas antes a 

sua eficácia, a sua clareza na leitura, e com graus de complexidade diferentes, conforme o 

público a que se destinam. Podem transmitir conhecimento, como podem conduzir ao 

conhecimento, pelas pistas que lançam, pelas sugestões e pelos caminhos e indicações 

que apontam. 

Na ilustração dita de autor, presente em inúmeros livros para crianças e adultos, esta 

clareza é muitas vezes evitada, dado que não se pretende uma interpretação fechada, 

chapada ou dirigida. Pelo contrário, o ilustrador deve deixar espaço para o imaginário do 

leitor. Ele apresenta apenas uma das possibilidades interpretativas, e pode abrir a 

imaginação a outras. É o que acontece igualmente com a publicidade e o design gráfico. A 

ilustração sugere e alimenta esse outro imaginário. 

A partir de finais dos anos 80 do séc. XX tem-se verificado um retorno da linguagem visual 

do desenho às páginas de jornais e revistas, em detrimento ou substituição da fotografia. 

Na realidade, a fotografia tem as limitações do próprio mundo que representa, e ao intervir 

na fotografia estamos a usar material próprio da ilustração. Estamos a transformar uma 

interpretação da realidade (a fotografia) numa outra realidade, virtual, pertencente ao 

mundo da imaginação, onde o desenho tudo pode.  

Quando antes se pedia realismo, proporcionado pelo desenvolvimento da fotografia, pede-

se agora contemporaneidade. O que se procura mostrar é a antítese da perfeição. Será o 

resultado de uma mistura de correntes artísticas que se desenvolveram durante os anos 80, 

impulsionadas pelos movimentos underground (Andy Wahrol e a revista Interview, a revista 

Details, a revista The Face e La Mode en Peinture, etc.). Estes “acontecimentos” estão 

intimamente relacionados com o mundo do espectáculo, da música e da moda. O espírito 

de rua contagiou todas as formas de arte, e estas começam a misturar-se. O movimento 

grunge, os quinze minutos de fama a que todos têm direito, as fotografias publicitárias da 

marca Calvin Klein, mostrando pessoas “reais”, conceito hoje mais generalizado, e a 

androginia, a influência das fotografias de Nan Goldin, tudo isto contribuiu para alterar as 

convenções tradicionais de apropriação, da beleza, dos modos e da representação. 

Chegou-se por fim a uma exaustão que levou a uma procura da limpeza e do minimal, 

durante os anos 90, com reflexos na abordagem criativa. Mas a semente fora depositada, e 

a ilustração servia agora como arma diferenciadora e de distinção da novidade. 

 A ilustração passou a ter um campo de maior abrangência. A sua função não será 

doravante a mesma. O desenvolvimento e crescente autonomia do design gráfico e das 

tecnologias directamente relacionadas com a ilustração, proporcionaram-lhe uma 
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apropriação de meios e linguagens até aí na posse de desenhadores e artistas plásticos. 

Digamos que houve uma democratização dos meios, uma abertura proporcionada pelo 

desenvolvimento das mentalidades e partilha de influências. 

A noção de ilustração altera-se, torna-se elástica, os seus limites e fronteiras diluem-se. Até 

aí, a produção de ilustrações seguia um propósito bem definido, tinha uma finalidade – 

propunha-se responder a um problema, assemelhava-se ou até se poderia apelidar de 

“projecto”, como tendo bem definidos um objectivo, um tema, um motivo, uma ideia, um 

conceito, uma funcionalidade – e que portanto serviam um propósito até comercial.  

A ilustração nunca foi considerada como obra de arte. Foi sempre tida como arte menor, 

uma arte aplicada, com finalidades bem definidas, ao contrário das “obras de arte de 

museu”. Tida como irmã da tapeçaria, da cerâmica, da joalharia, e ao serviço de uma 

qualquer outra disciplina. Com as vantagens adquiridas, usufruindo do desenvolvimento das 

artes digitais e da democratização das artes, passou a poder conviver lado a lado com elas, 

ao mesmo tempo que a pintura usa os meios do design, e o conceito de artes plásticas se 

alarga a novos horizontes. 

Há uma “nova” manifestação artística a que se pode chamar ilustração, mas também 

instalação ou ainda design ou outras. Abarca e mistura conceitos vários, usa técnicas 

variadas e apropria-se de várias realidades, como o faz, de resto, a arte. Privilegia a 

expressão da atitude e do estilo. Buscando influências no mundo contemporâneo, cola 

expressões do antigo e do moderno, usa os meios da pintura e do design e dilui-os. Utiliza 

as técnicas tradicionais, concilia-as e anula-as com sobreposições compositivas, faz 

colagens de colagens. Bebe da Pop Art. Mistura a arte de rua, o graffitti, com a ilustração 

infantil, a Banda Desenhada e marcas comerciais, logótipos e o desenho tipográfico. 

No processo criativo, misturam-se técnicas, ferramentas e linguagens. Fazem-se desenhos 

sobre papel, fazem-se colagens, digitalizam-se e trabalham-se em processo digital sobre o 

anterior analógico, corta-se, adiciona-se informação contraditória e soma-se tudo para um 

resultado evocativo. 

Este é um processo hoje banal na produção ilustrativa de qualquer categoria. O fim a que 

se destinam tais ilustrações pode ser diferente, e o resultado também. 

O fim último da ilustração é ilimitado. Todas as áreas do conhecimento farão de si uso, um 

dia. A uma pluralidade de sinais podemos dar o nome de ilustração; esta é enormemente 

elástica. A mancha gráfica que compõe este texto pode ser denominada de ilustração. A 

ilustração é composta de inúmeras vertentes. Todas as técnicas são, em si, possíveis ou 
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viáveis. A ilustração comporta um sem número de significados. Muitas vezes procura tornar 

transparentes esses significados, outras, procura ocultar. A ilustração usa inúmeras 

linguagens; ela é, em si, linguagem. Transporta imagens e transporta-nos.  

 

2.7.3. A ilustração na Educação Visual 

O papel da ilustração é crucial, na medida em que ela relaciona como nenhuma outra forma 

de expressão, o artístico e o educacional, e promove, junto de vastas camadas de público, 

uma possibilidade de experimentação estética (Caetano, 2004). 

Hoje, a ilustração em si tornou-se um dos meios mais eficazes para comunicar. Com um 

forte conteúdo, não necessita de mais nenhum outro meio para conseguir veicular uma ideia. 

O contacto é directo e a memorização é instantânea. Em termos de comunicação visual 

representa o primeiro contacto com o receptor.  

O casamento da arte com a tecnologia abriu novos horizontes. Tornou-se possível a 

realização de qualquer tipo de ilustração. O único limite é a nossa própria imaginação.  

A ilustração como experiência artística e educacional é uma forma de desenvolvimento do 

conhecimento através da análise do mundo natural e do produzido pelo homem, pela 

observação dos vários elementos que o constituem: forma, textura, cor, estrutura, espaço. 
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Capítulo III. Metodologia 
 

Neste capítulo teremos por objectivo apresentar, a partir dos principais paradigmas 

investigativos em educação, a metodologia que adoptámos para o presente estudo. De 

seguida, descreveremos os instrumentos de investigação utilizados no decorrer do mesmo.  

Apresentaremos ainda o método de análise e tratamento de dados, bem como os 

procedimentos adoptados no decorrer do estudo desenvolvido. 

 

 

3.1. Introdução 

No presente trabalho não nos posicionamos num único paradigma de investigação. O 

estudo desenvolveu-se através de uma investigação qualitativa com algumas incursões pelo 

paradigma quantitativo que explicaremos na secção seguinte. 

 

 

3.2. Paradigmas de investigação em Educação: qualitativa ou 

quantitativa? 

Almeida e Freire (1997) consideram duas perspectivas básicas na investigação em 

Educação. Uma que definem como empírico-analítica, que aparece também como 

investigação quantitativa, positivista e experimental. Outra, a que chamam humanista-

interpretativa, e que surge associada à investigação qualitativa e naturalista. 

Na primeira, quantitativa, a investigação tem como objectivo explicar e controlar os 

fenómenos. Procura as regularidades assentes na objectividade dos procedimentos, 

tratando assim de ordens de grandeza e das suas relações. 
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A segunda perspectiva, qualitativa, ocupa-se da interpretação do que não é quantificável. 

Almeida e Freire (1997) acrescentam que o estudo não poderá ser feito sem o recurso à 

própria perspectiva dos sujeitos implicados nas situações. A par dos comportamentos 

observáveis, torna-se necessário conhecer os sistemas de comunicação e de relação, bem 

como as suas representações para os indivíduos ou grupos em causa. Interessa 

particularmente aqui olhar aos significados e às intenções das acções humanas. 

Estes dois modelos de investigação podem, no entanto, ser complementares. Há mesmo 

quem pense que nenhum método deve merecer ser o único em detrimento dos restantes.  

”A tese de uma distinção dicotómica entre qualitativo e quantitativo é atenuada pelo facto de 

a abordagem positivista, à semelhança da interpretativa, não poder ser considerada 

monolítica. (…)” (Lessard-Hébert, Goyette e Boutin, 1994: 34)  

No nosso estudo optámos por uma investigação predominantemente qualitativa que, 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), é aquela em que o investigador é o instrumento principal. 

Com o ambiente natural como fonte directa de dados, a investigação tende a ser mais 

descritiva, há mais interesse pelo processo do que pelos resultados ou produtos, os dados 

tendem a ser analisados de forma indutiva e o significado é de importância vital para a 

investigação. 

Houve no entanto necessidade de recorrer a uma abordagem quantitativa e tratamento 

estatístico de dados, sempre que se justificou, apesar do carácter interpretativo do estudo. 

A preocupação fundamental foi compreender até que ponto a abordagem de um conteúdo 

didáctico, com recursos diversificados no apoio à aprendizagem, facilita e promove a 

aquisição de conhecimentos, bem como o seu impacto ao nível do comportamento nos 

intervenientes. 

 

 

3.3. O Estudo de Casos 

Num estudo qualitativo, à medida que o tema se vai desenvolvendo, os planos de trabalho 

são muitas vezes modificados, para contemplar todos os factos que aparecem de novo, ou 

mesmo por adaptação ao contexto.  
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«Começam pela recolha de dados, revendo-os e explorando-os, e vão tomando decisões 

acerca do objectivo do trabalho. (…) Podem pôr de parte algumas ideias e planos iniciais e 

desenvolver outros novos. À medida que vão conhecendo melhor o tema em estudo, os 

planos são modificados e as estratégias seleccionadas.» (Bogdan e Biklen, 1994:89). 

O estudo de casos torna-se assim a opção mais adequada a este trabalho de investigação 

já que, segundo Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994), corresponde ao modo de 

investigação em que o campo de investigação é o menos construído, portanto o mais real; o 

menos limitado, por isso o mais aberto; o menos manipulável, daí o menos controlado. 

O estudo de casos caracteriza-se ainda pelo facto de reunir informações tão numerosas e 

tão pormenorizadas quanto possível com vista a abranger a totalidade da situação. Daí 

recorrer-se a técnicas variadas de recolha de informação. 

 

 

3.4. Instrumentos e técnicas de investigação  

Este estudo recorreu a diversas técnicas e instrumentos de investigação, permitindo uma 

análise completa de todos os dados passíveis de serem analisados, tratados e 

posteriormente interpretados a partir do trabalho realizado. 

«(…) os dados não são apenas aquilo que se recolhe no decurso de um estudo, mas a 

maneira como as coisas aparecem quando abordadas com um espírito de investigação. (…) 

os detalhes específicos são pistas úteis para a compreensão do mundo dos sujeitos. A 

investigação qualitativa envolve pegar nos objectos e acontecimentos e levá-los ao 

instrumento sensível da mente, de modo a discernir o seu valor como dados.» (Bogdan; 

Biklen, 1994:200). 

De acordo com Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994), entre outros, existem três grupos 

ou modos de recolha de dados: o inquérito, que pode ser oral, através da entrevista, ou 

escrito, através do questionário; a observação, que pode ser directa e sistemática ou 

participante, e a análise documental, que poderá socorrer-se da análise de conteúdo. 

Neste trabalho de investigação optámos, como já referimos, por uma variedade de 

instrumentos de investigação e estratégias que passaram pelos três modos de recolha de 
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dados considerados: (i) inquéritos sob a forma de questionário, que tiveram por objectivo 

caracterizar as turmas, para seleccionar a amostra e aferir opiniões sobre esta experiência 

junto de todos os intervenientes no processo (secção 3.4.6.); (ii)observação participante – 

uma das técnicas mais relevantes, uma vez que o investigador era parte integrante da 

comunidade onde se realizou o estudo –, o que lhe permitiu viver a situação a partir do seu 

interior. Os dados recolhidos por observação directa foram sucessivamente registados num 

“diário de bordo”, a partir de um guião com indicadores a ter em conta (secção 3.4.1.); (iii) 

outros sistemas de recolha de dados devidamente adequados ao contexto em estudo, tais 

como grelhas de observação, registos de vídeo, inquéritos aos alunos e professores 

envolvidos, permitindo assim uma análise descritiva do estudo (secções 3.4.2. até 3.4.7.). 

Os pré e pós-testes tiveram como principal objectivo avaliar a aprendizagem do conteúdo 

da disciplina em causa, tendo sido submetidos posteriormente a uma análise estatística. 

Todos estes instrumentos foram devidamente submetidos a vários procedimentos, com o 

objectivo de os clarificar e validar, diminuindo assim o risco de interpretação deficiente. 

 

3.4.1. A observação participante 

Neste estudo, a observação participante constituiu uma das formas de recolha de dados, 

sendo o próprio investigador o instrumento principal de observação.  

Evertson e Green (1988) distinguem duas formas de observação, uma mais activa e outra 

mais passiva. A participação activa significa que o observador está envolvido nos 

acontecimentos e que os regista após eles terem tido lugar. Este tipo de observação 

participante permite ao observador apreender a perspectiva interna e registar os 

acontecimentos tal como estes são percepcionados por um participante. A observação 

participante passiva significa que o observador não participa nos acontecimentos desse 

meio mas que a eles assiste do exterior. 

A observação participante transcende o aspecto descritivo da abordagem e tenta descobrir 

o sentido, a dinâmica e os processos dos actos e dos acontecimentos. Neste caso, o 

investigador está inserido na vivência dos sujeitos a que o estudo diz respeito. Ele procura 

obter o máximo de informação que lhe é possível sobre uma situação específica. 

Segundo Lessard-Hébert, Goyette e Boutin (1994), os dados que foram registados nas 

notas de trabalho de campo são de descrição narrativa, e aqueles que se anotaram no 
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diário de bordo fazem apelo à subjectividade do investigador e por isso são de 

compreensão.  

Durante o desenvolvimento do estudo tentámos não interferir nas actividades que os alunos 

desenvolviam, mantendo uma atitude de observadores passivos. No entanto, nalgumas 

aulas em que era pedida a realização de actividades segundo a metodologia de resolução 

de problemas, ou em tarefas de exploração, o papel do investigador era de apoio aos 

alunos, sem interferir na realização dos trabalhos.  

Foi esta observação participante, em contacto directo com a realidade, que serviu de base 

às reflexões sobre esta experiência de investigação. 

 

3.4.2. Grelhas de observação 

As grelhas de observação (Anexos I) permitiram o registo das atitudes dos sujeitos que 

constituíram a amostra, enquanto desenvolviam as actividades propostas ao longo deste 

estudo. Isto permitiu-nos obter dados muito importantes ao nível do grau de interesse e 

motivação ao longo das sessões, do comportamento e das interacções, entre outros 

factores. 

Foram construídas duas grelhas de observação, com o objectivo de registar as atitudes dos 

sujeitos relativamente às actividades introdutórias que precederam a realização do pré-teste. 

Na grelha da primeira sessão consideraram-se pertinentes para análise os seguintes 

parâmetros observáveis: 

- Atenção demonstrada pelos alunos, manifestando envolvimento e curiosidade; 

- Participação ao questionar a realidade observada; 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas; 

- Estranheza quanto aos conceitos tratados; 

- Nível de participação geral; 

- Motivação demonstrada; 
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- Cansaço e desinteresse quanto à temática abordada; 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Na segunda e última sessão antes do pré-teste, os parâmetros observáveis foram os 

seguintes: 

- Atenção demonstrada pelos alunos, manifestando envolvimento e curiosidade; 

- Participação ao questionar a realidade observada; 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas; 

- Estranheza quanto aos conceitos tratados; 

- Nível de participação geral; 

- Motivação demonstrada; 

- Ligação das aprendizagens a situações do quotidiano; 

- Cansaço e desinteresse quanto à temática abordada; 

- Outras questões consideradas relevantes para a investigação. 

 

Estas grelhas de observação foram preenchidas no decorrer das actividades, sempre que 

possível. Quando não o era, até pela solicitação por parte dos alunos, as anotações eram 

realizadas imediatamente após as sessões.  

Na sessão posterior, os alunos realizaram o pré-teste. Tiveram depois uma sessão de 

noventa minutos para apresentação e exploração do software a utilizar nas sessões 

seguintes, uma vez que todos os alunos haviam referido nunca ter tido contacto com o 

software escolhido. No caso da turma que utilizou materiais e suportes tradicionais, houve  
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igualmente lugar a uma sessão de noventa minutos para exploração livre dos mesmos. 

Durante esta sessão, constavam da grelha de observação os seguintes parâmetros: 

- Atenção demonstrada pelos alunos, manifestando envolvimento e curiosidade; 

- Participação na exploração do software/ exploração dos materiais; 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas; 

- Estranheza quanto ao novo suporte; 

- Nível de participação geral; 

- Motivação demonstrada; 

- Ligação das aprendizagens à temática anterior; 

- Outras questões consideradas relevantes para a investigação. 

 

Seguiram-se sete sessões, onde se realizaram actividades dedicadas ao conteúdo 

ilustração. Mais uma vez, com grelhas específicas, cujos parâmetros foram: 

- Atenção demonstrada pelos alunos, manifestando envolvimento e curiosidade; 

- Participação na actividade e estratégias adoptadas na realização das tarefas; 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas; 

- Interacção com os colegas; 

- Facilidade de representação e expressão; 

- Nível de participação geral;   

- Motivação demonstrada; 
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- Facilidade na aplicação dos conteúdos; 

- Interacção com materiais e suporte; 

- Outras questões consideradas relevantes para a investigação. 

 

É importante referir que estes parâmetros, categorizados em cada grelha, serviram apenas 

como orientadores em aspectos que se consideram importantes para uma correcta análise 

e interpretação dos dados. 

 

3.4.3. Diário de bordo 

Vimos na secção anterior que as grelhas de observação da exploração, nas sessões de 

trabalho, foram pré-concebidas de uma forma direccionada de acordo com os objectivos 

deste estudo. No entanto, dadas as características de análise qualitativa do trabalho, 

surgem sempre possibilidades de observação inesperadas, não programáveis mas 

igualmente pertinentes. 

No diário de bordo, o investigador anota o percurso quotidiano da investigação, onde 

menciona, segundo Pourtois e Desmet (1999), as suas reflexões pessoais e a sua vivência 

da situação: as suas percepções, as suas expectativas, os seus receios, as suas 

satisfações, as suas hesitações, as suas boas e más relações com os actores e outras 

pessoas, os seus sentimentos face aos valores desenvolvidos no seio do grupo. 

Neste diário, bem como no final de cada sessão, registámos os dados considerados mais 

significativos, sobretudo ao nível das atitudes e interacções aluno-aluno, aluno-professor e 

aluno-suporte de trabalho. 

Foi assim organizado segundo uma estrutura pouco rígida, de forma a permitir o registo de 

situações imprevistas, mas não menos significativas, decorrentes das situações em estudo. 
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3.4.4. Registos de vídeo 

No presente estudo, este método de recolha de dados foi muito importante, uma vez que a 

solicitação e participação dos alunos, bem como o acompanhamento das actividades 

dificultava outros registos já referidos anteriormente. Estes registos, organizados livremente, 

tiveram como objectivo contribuir e acrescentar dados considerados relevantes para a 

análise das interacções entre os alunos e os suportes de trabalho. 

Estas captações foram efectuadas a partir duma câmara de filmar fixada a um tripé e 

colocada em pontos estratégicos, de acordo com o decorrer das actividades, permitindo a 

visualização quer global quer individual ao nível dos grupos de trabalho. 

Posteriormente, foram registados em grelhas próprias (Anexo II) os dados mais 

significativos e os momentos mais relevantes ao longo das sessões e da aula em que 

ocorreram. 

 

3.4.5. Pré e Pós-testes 

O pré-teste (Anexo III) foi realizado na terceira sessão de trabalho, logo após a introdução e 

exposição do conteúdo “ilustração”, integrado na didáctica da comunicação visual.  

Posteriormente, e no final da segunda fase do estudo, foi realizado o pós-teste (Anexo IV), 

para aferição dos conhecimentos entretanto construídos sobre o tema. O objectivo destes 

dois momentos de avaliação foi verificar a ocorrência real de mudanças significativas entre 

o antes e o depois da manipulação da variável. 

A metodologia utilizada na aplicação dos pré e pós-testes foi semelhante nas duas turmas, 

tendo por isso tido uma duração igual (45 minutos). O conteúdo destes testes foi organizado 

de acordo com o que se pretendia avaliar dentro da temática em questão. Com 

predominância nas questões de resposta fechada, pretendeu-se conseguir respostas 

validamente comparáveis entre si, bem como facilitar a análise posterior. 

Estes pré e pós-testes foram idênticos e divididos em quatro partes:  

A primeira parte, constituída por sete questões de escolha múltipla, tinha por objectivo 

avaliar o nível de compreensão atingido pelos alunos no que diz respeito a um processo de 

comunicação visual.  
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Na segunda parte, os alunos tinham que identificar elementos na composição visual, 

nomeadamente de organização do espaço. Perante cinco pares de imagens com peso 

visual diferente, os alunos tinham de identificar, para cada par, qual das imagens tinha 

maior peso visual. 

Numa terceira parte foi-lhes sugerida a representação expressiva de alguns elementos da 

gramática visual. Nesta parte, constituída por duas questões, tinham primeiro que fazer 

registos gráficos de linha, monocromáticos, sugeridos em seis espaços diferentes e 

específicos: linhas que transmitem estabilidade, dinâmica ou entusiasmo quando se 

organizam no espaço, linhas que transmitem repouso, que indicam equilíbrio e que sugerem 

movimento. Na segunda questão desta parte era-lhes pedido que representassem 

graficamente uma bola de voleibol, sem esquecer a sua sombra própria e projectada. 

Por último, deviam interpretar e analisar algumas ilustrações ao nível da expressão e da 

gramática visual. Depois de observar quatro ilustrações, os alunos deviam analisá-las e 

explicar de que forma é que o autor conseguia graficamente comunicar, que soluções eram 

utilizadas, ao nível da gramática da comunicação visual. 

 

3.4.6. Questionário aos alunos e docente 

Nesta investigação recorremos a dois questionários, sendo que um deles, de resposta 

fechada, teve por objectivo caracterizar e seleccionar a amostra, nas duas turmas 

intervenientes e participantes no trabalho desenvolvido. Sobre este questionário falaremos 

em secção posterior (3.7.1.). 

O outro questionário (Anexo V) destinou-se a aferir opiniões do docente que acompanhou 

em campo o professor investigador durante este trabalho de investigação, sobre a sua 

experiência no que se refere à utilização do computador em contexto de EV. 

Os dados recolhidos com este instrumento, desenhado para ser aplicado de forma aberta e 

adaptada ao estudo, foram submetidos a uma análise de conteúdo de cariz descritiva. 
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3.4.7. Inquérito aos alunos 

Neste estudo recorremos a um Inquérito, aplicado à turma A, que trabalhou com recurso a 

suporte e materiais multimédia, para recolher opiniões referentes à sua experiência 

vivenciada ao longo da Unidade de Trabalho. 

O Inquérito era constituído por catorze questões e os alunos deviam responder por recurso 

a uma escala de opinião, em que 1 correspondia a “discordo completamente” e 6 a 

“concordo plenamente”. (Anexo VI) 

 

 

3.5. Validação dos instrumentos de investigação 

«A constituição dos dados coloca, entre outros, o problema da validação da observação, o 

processo por meio do qual o investigador se certifica de que aquilo que ele deseja observar, 

aquilo que ele realmente observa e o modo como a observação é levada a cabo se 

adequam ao objectivo da investigação» (Lessard-Hébert; Goyette; Boutin, 1994: 69). 

Partindo então do pressuposto de que a validade é a qualidade de um instrumento referente 

à sua eficácia para prever um acontecimento, procedemos à validação prévia dos mesmos. 

Todos eles foram validados cientificamente por um grupo de quatro elementos: três 

docentes da disciplina de EV e um profissional de ilustração reconhecido, com alguma 

experiência no ensino da mesma, que analisaram criteriosamente os diferentes 

instrumentos e posteriormente nos sugeriram algumas alterações, que considerámos. 

Assim, desde as planificações gerais das actividades e de aula, passando pelas propostas 

de trabalho, grelhas de observação, pré e pós-teste e todos os recursos utilizados neste 

estudo, depois de analisados foram rectificados e posteriormente validados por esse grupo 

de profissionais. 

Durante a implementação do estudo, sempre que surgiu alguma necessidade de alterar ou 

desviar o planificado, tivemos o cuidado de abordar o grupo de validadores constituídos, 

para continuar a garantir a adequalibidade do conteúdo do instrumento. 
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3.6. Processos de análise e tratamento de dados 

Segundo Almeida e Freire (2003), O último passo numa investigação consistirá na análise 

dos dados recolhidos com a observação ou avaliação conduzida. Este tratamento dos 

dados, seja qualitativo seja quantitativo, e sempre que possível ambos, vai permitir ao 

investigador e ao profissional retirar conclusões do seu estudo junto de um indivíduo, grupo, 

situação ou instituição. 

 “A análise de dados é um processo de busca e de organização sistemático (…) de 

materiais que foram sendo acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais (…). A análise envolve o trabalho com os dados, a 

sua organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, 

descoberta dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que 

vai ser transmitido aos outros.” (Bogdan e Biklen, 1994:205). 

Neste trabalho de investigação podemos distinguir vários momentos de análise. O primeiro 

decorreu durante toda a implementação do estudo, à medida que os dados iam sendo 

recolhidos. O processo de recolha de dados utilizado ao longo das sessões de trabalho, 

através da observação participante, diário de bordo e registos de vídeo, entre outros, impôs 

um ritmo de trabalho e observação permanentes, o que nos permitiu um reorganizar 

constante do percurso e das decisões a tomar. 

O segundo momento foi o da realização dos pré e pós-testes. A nossa questão situava-se 

na problemática da aprendizagem de um conteúdo, num contexto específico que impunha 

um tratamento quantitativo capaz de concluir sobre a significância dos resultados. Esses pré 

e pós-testes foram analisados estatisticamente, recorrendo-se ao teste t de Student. O 

recurso à análise estatística no tratamento dos resultados tem associada a possibilidade de, 

no final, o investigador poder defender ou não um significado específico para os seus dados. 

Podemos definir este objectivo como a análise da significância dos valores obtidos (Almeida 

e Freire, 2003).  

Outra fase foi a análise e organização de todo o material produzido durante a 

implementação. Todos os documentos foram elementos de estudo, cujo conteúdo tivemos 

que analisar de acordo com os parâmetros previamente concebidos em grelhas próprias.  
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Além disto, os trabalhos realizados pelos alunos, assim como os questionários efectuados, 

foram também submetidos a análise. 

 

 

3.7. Preparação da implementação do Estudo 

A implementação deste estudo foi organizada por etapas sequenciais. Aqui, tentaremos 

explicar a escolha da amostra que foi utilizada e a sua caracterização, passando à 

descrição das diferentes fases do seu desenvolvimento. 

 

3.7.1. Escolha e caracterização da amostra 

Podemos classificar esta amostra como “oportunística". Isto porque tínhamos decidido 

aplicar o estudo a turmas do 9º ano de escolaridade e a escola possuía apenas 3 turmas 

com educação visual neste ano de escolaridade. Dado que uma delas estava dividida com 

atelier de artes plásticas, a escolha acabou por recair sobre as duas turmas, A e B, que 

frequentavam, na totalidade, a disciplina.  

Além disso, sendo a disciplina de Educação Visual optativa, no 9º ano de escolaridade, 

todos estes alunos frequentavam a disciplina por opção. 

O trabalho desenvolvido pelos alunos foi de carácter colaborativo, uma vez que exigia a 

deslocação à única sala de TIC existente na escola, que possuía apenas 14 computadores, 

pelo que o estudo incidiu sobre 8 pares de alunos por turma, seleccionados pela análise do 

perfil e por inquéritos efectuados, essencialmente baseados no desempenho nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e Educação Visual, bem como eventual experiência na utilização do 

computador. 

O horário de utilização da sala de TIC não foi problema, pois tratava-se de uma sala 

claramente sub-aproveitada, sendo por isso muito disponível. Este ano lectivo era apenas 

frequentada pela disciplina de TIC no 9º ano de escolaridade. 
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Os alunos contaram com a presença em sala de aula de 2 professores, embora um, o 

professor efectivo da turma, tivesse sobretudo um papel de apoio à investigação, 

encarregando-se dos registos de vídeo. Foi portanto sobretudo um observador, 

posteriormente interrogado. Isto porque o professor/investigador gozou de uma equiparação 

a bolseiro durante este ano lectivo. Por esta razão, estes alunos, apesar de já terem sido 

seus alunos em anos anteriores, não o eram este ano. A inclusão de forma mais 

participante do então professor efectivo pareceu-nos alterar o normal funcionamento da 

disciplina, que conta apenas com a presença de um professor.  

A atribuição do tipo de suporte às turmas foi aleatória. Assim, a turma B utilizou suporte e 

materiais tradicionais (papel, marcadores, lápis de cor, lápis de cera, grafite e colagens) e a 

turma A utilizou o computador como suporte e o software Photoshop como ferramenta de 

trabalho. 

É importante referir que apesar da turma B, que utilizou o suporte tradicional, reunir 

condições para realizar o trabalho individualmente, tal não sucedeu, para eliminar logo à 

partida a possibilidade de alguma alteração comportamental ou de desempenho em 

consequência disso. Pela mesma razão, foram ambas submetidas ao mesmo número de 

sessões, com a mesma duração. 

Para caracterizar o perfil dos alunos escolhidos para amostra foi aplicado um questionário 

de identificação (Anexo VII). Era constituído por questões de resposta fechada, facilitando 

assim a sua análise.  

Este questionário estava dividido em quatro partes: A. Dados pessoais; B. Dados familiares; 

C. A escola; e D. Tempos livres. O objectivo era recolher dados que nos permitissem 

caracterizar e traçar um perfil dos alunos, não só ao nível da utilização das TIC mas 

também no domínio da Língua Portuguesa e desempenho em Educação Visual, facilitando 

assim a selecção da amostra e constituição dos pares. 

Em relação aos dados pessoais dos alunos, verificámos que a turma A era constituída por 

20 elementos, sendo 13 do sexo feminino e 7 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 14 e 17 anos. Destes, apenas 15% afirmaram residir a mais de 3 

km da escola. A turma B era constituída por 26 elementos, 12 do sexo feminino e 14 do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos, e também apenas 

15% afirmaram residir a mais de 3 km da escola. 
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Gráfico 1: Distância a que residem da escola. 

 

Sobre a família, verificámos que na turma A, mais de 50% dos pais são marceneiros, isto 

porque Paredes é uma zona que se dedica à indústria de mobiliário, seguido pelo sector do 

comércio, mas com muito menos expressão - apenas 10% dos pais. As mães são 

sobretudo domésticas. Mais de 50% dizem estar em casa, e apenas 10% se dizem 

desempregadas. Quanto ao número de irmãos, apenas 15% dizem não ter, 70% têm um 

irmão e 15% dizem ter dois irmãos. Na turma B, pela razão supracitada, mais de 50% dos 

pais são marceneiros, seguido igualmente do sector de vendas. As mães são também na 

sua maioria domésticas. Apenas 15,5% trabalham fora de casa, e destas, 8% são 

secretárias, e 7,5% pertencem ao sector comercial. Quanto ao número de irmãos, 15% 

dizem não ter, 55% têm um irmão e 30% dizem ter dois irmãos. 
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Gráfico 2: Profissão dos pais. 

 

 

Gráfico 3: Profissão das mães. 

 

Quanto à escola, na turma A, 55% já sofreram pelo menos uma retenção e 45% nunca 

ficaram retidos. As disciplinas às quais têm mais dificuldades são Matemática, História e 

Físico-Química; Têm menor dificuldade a Educação Física, Língua Portuguesa e TIC. Na 

turma B, 42% já sofreram pelo menos uma retenção e 58% nunca ficaram retidos. As 

disciplinas às quais têm mais dificuldades são Matemática, Inglês, Francês e Língua 

Portuguesa, e com menor dificuldade as disciplinas de Educação Física e Ciências da 

Natureza. 
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Gráfico 4: Número de retenções que já sofreram. 

 

No final do 8º ano de escolaridade, na turma A, verificámos que 10% dos alunos transitaram 

com nível 2 a Língua Portuguesa, 50% com nível 3, 30% com nível 4 e 10% com nível 5. 

Em Educação Visual, 10% transitaram igualmente com nível 2, 50% com nível 3, 25% com 

nível 4 e 15% com nível 5. Na turma B, verificámos não ter havido alunos com nível 2 a 

Língua Portuguesa, ter havido 62% com nível 3, 35% com nível 4 e 3% com nível 5. Em 

Educação Visual também não houve qualquer aluno com nível 2, 35% obtiveram nível 3, 

35% obtiveram nível 4 e 30% obtiveram nível 5. 

 

Gráfico 5: Níveis na disciplina de Língua Portuguesa no ano lectivo anterior. 
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Gráfico 6: Níveis na disciplina de Educação Visual no ano lectivo anterior. 

 

Sobre o Apoio Educativo, na turma A, 75% dos alunos dizem já ter beneficiado deste tipo de 

apoio, sobretudo a Matemática e Físico-Química. 25% alunos nunca tiveram qualquer tipo 

de Apoio Educativo. Por outro lado, todos os alunos desta turma dizem ter 

acompanhamento por parte do encarregado de educação. 80% dizem estudar no quarto, 

15% em casa (sem especificar o local), e apenas 5% diz frequentar um centro de estudos. 

20% dos alunos dizem estudar uma hora por dia, 40% referem duas ou mais horas e 

apenas 25% afirmam ter ajuda dos pais ou irmãos para estudar. Na turma B, 43% dos 

alunos dizem já ter beneficiado deste tipo de apoio. 58% dos alunos nunca tiveram qualquer 

tipo de apoio educativo. Todos os alunos desta turma dizem ter acompanhamento por parte 

do encarregado de educação. 73% dizem estudar no quarto, 23% em casa (sem especificar 

o local), e também apenas 4% diz frequentar um centro de estudos. 8% dos alunos dizem 

estudar uma hora por dia, 12% referem duas ou mais horas, e 12% afirmam estudar menos 

de uma hora por dia. 46% referem ter ajuda dos pais ou irmãos para estudar e todos os 

outros dizem não ter qualquer tipo de ajuda. 
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Gráfico 7: Já usufruiram de apoio educativo. 

 

 

 

Gráfico 8: Local habitual de estudo. 

 

Em relação à utilização do computador, todos os alunos da turma A referem que já 

utilizaram, e só 20% deles afirmam não ter computador em casa. 95% afirmam usar o 

computador para estudar, 80% para jogar; 25% referem usar o correio electrónico, 55% 

afirmam navegar na Internet, e 55% dizem utilizar para outras coisas, tal como ouvir música, 
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desenhar e ver DVDs. Na turma B, todos os alunos dizem igualmente já ter utilizado o 

computador, e só 16% é que não têm computador em casa. 81% dos alunos afirmam usar o 

computador para estudar, 73% para jogar; 27% dos alunos referem usar o correio 

electrónico; 42% afirmam navegar na Internet, e 19% dizem utilizar o computador para 

outras coisas, sem especificar. 

 

Gráfico 9: Experiência da utilização do computador. 

 

As profissões que gostariam de ter, nas respostas obtidas na turma A, não obedecem a 

nenhum padrão, variando de igual forma entre desporto, artes, saúde, informática, 

jornalismo, gestão e mecânica. Da mesma forma, a turma B varia entre desporto, artes, 

saúde, informática, economia e mecânica. 

Na quarta parte do inquérito, referente à ocupação dos tempos livres, 60% dos alunos da 

turma A dizem ter mais do que três horas livres por dia, 25% afirmam ter duas horas livres, 

e apenas 15% referem ter cerca de uma hora livre. A maioria - 75% dos alunos - costuma 

ocupar esse tempo com os amigos ou irmãos, 15% no computador e apenas 10% passa o 

tempo sozinho. Sobre as actividades nesse período de tempo, estas variam entre: ver 

televisão - 50% alunos; outros 50% no computador; 60% referem ouvir música; 15% 

afirmam ler, e 20% afirmam praticar desporto. Na turma B, 35% alunos dizem ter mais do 

que três horas livres por dia, 27% referem ter duas horas livres, e apenas 23% afirmam ter 

cerca de uma hora livre. A totalidade dos alunos refere o costume de ocupar esse tempo 
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com os amigos ou irmãos, quando existem. Sobre as actividades nesse período de tempo, 

variam entre ver televisão - 35%; igualmente 35% usam o computador; 25% referem ouvir 

música; 5% afirmam ler; 20% referem praticar desporto e 45% afirmam passear com os 

amigos.  

 

Gráfico 10: Tempo livre diário. 

 

 

Gráfico 11: Com quem passam os tempos livres. 
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Gráfico 12: Ocupação dos tempos livres. 

 

Na turma A, 20% dos alunos frequentam o clube de teatro; 5% frequenta o andebol, e os 

restantes 70% não participam em nenhum clube, enquanto que na turma B todos dizem não 

fazer parte de nenhum clube. 

 

Gráfico 13: Inscrição e frequência em clubes de actividades escolares. 
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No que diz respeito à utilização do computador nos tempos livres, na turma A, 65% dizem 

utilizá-lo para jogar; 35% para pesquisar e ouvir música; 20% para comunicar com os 

amigos; 10% para ver filmes, e 15% não o utilizam nos tempos livres. Na turma B, 43% 

dizem utilizá-lo para jogar; 31% para pesquisar; 4% para ouvir música; 4% para comunicar 

com os amigos; 19% para navegar na internet e apenas 8% não o utilizam nos tempos 

livres. 

 

Gráfico 14: Experiência da utilização do computador nos tempos livres. 

 

Com base na análise destes dados procedemos à caracterização da nossa amostra de 

trabalho, e seleccionamos um número igual de alunos em cada turma, com perfil idêntico, 

aos quais aplicamos o nosso estudo. Tivemos a preocupação em organizar grupos de pares 

equilibrados, em relação ao seu percurso escolar, experiência na utilização do computador 

e acima de tudo quanto aos níveis obtidos às disciplinas de Língua Portuguesa e Educação 

Visual em anos anteriores.  

 

3.7.2. Implementação do estudo 

O presente estudo decorreu durante o ano lectivo de 2005/2006, na Escola EB 2,3 de 

Rebordosa, em Paredes, e envolveu duas turmas do 9º ano de escolaridade (A e B). A 
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turma A com 20 alunos e a turma B com 26 alunos. Apenas considerámos 16 alunos de 

cada uma delas, organizados em 8 pares. Depois de seleccionada a amostra, foram feitas 

as planificações de todo o trabalho empírico a desenvolver durante as onze sessões de 

trabalho na disciplina de Educação Visual (Anexo VIII). 

As onze sessões de trabalho foram divididas em duas fases. Uma primeira com duas 

sessões, uma de 45 minutos e outra de 90 minutos, e uma segunda fase com sete sessões 

- quatro sessões de 90 minutos e três de 45 minutos. No final de cada uma destas fases 

aplicou-se o pré e pós-teste. Na primeira fase do desenvolvimento do estudo, as actividades 

realizadas foram idênticas para as duas turmas. Apenas na segunda é que variámos o 

suporte à aprendizagem do conteúdo. 

Iniciámos a unidade didáctica ilustração como clarificação da mensagem no processo de 

comunicação. Assim, nas duas primeiras sessões foi realizada uma introdução a este 

conteúdo, através do visionamento de vários tipos de ilustração: infantil; pedagógica; 

científica; banda desenhada; animação; moda; editorial; cénica. Foram também referidos 

diversos materiais e técnicas empregues na ilustração: materiais plásticos (grafite; 

aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; pasteis; lápis de cera); técnicas digitais; 

fotografia; colagens; técnicas mistas. Procedemos ainda à análise dessas ilustrações ao 

nível da gramática visual, abordando a expressividade e tipos de linha; luz e sombra; 

linguagem da cor; texturas tácteis e visuais; dinâmica e movimento; peso visual das formas, 

solicitando aos alunos a participação oral. Por fim, distribuímos uma ficha informativa 

(Anexo IX) com tópicos relevantes resultantes desta análise.  

Na terceira sessão de trabalho os alunos realizaram o pré-teste anteriormente referido, num 

tempo máximo de 45 minutos. 

A sessão de trabalho a seguir ao pré-teste teve a duração de 90 minutos, com a finalidade 

de apresentação e exploração das ferramentas de trabalho, sob orientação do professor 

investigador. A turma A teve acesso ao software Adobe Photoshop, que explorou a um nível 

de iniciação, e a turma B explorou diversos materiais já conhecidos, tais como grafite; 

aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; pasteis e lápis de cera. 

A escolha do software Adobe Photoshop resultou, por um lado, da pouca variedade de 

software de desenho livre indicado para este nível de escolaridade. Por outro lado, depois 

de consultarmos docentes responsáveis pela disciplina de TIC, desta e doutras escolas, 

estes foram da opinião que os alunos do 9º ano de escolaridade estavam perfeitamente 

dotados das competências necessárias à exploração deste software, desde que num nível 
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de iniciação, à semelhança do que acontece com outros softwares que integram os 

conteúdos programáticos da disciplina de TIC. 

Nas três sessões de trabalho imediatamente subsequentes à exploração do software na 

turma A, e dos materiais tradicionais na turma B - que tinha dado início à diferenciação ao 

nível não só dos materiais como dos suportes –, foi pedido aos alunos que realizassem 

alguns trabalhos, previamente planificados, no âmbito da didáctica da ilustração como forma 

de comunicação visual (Anexo X). 

Durante estas três sessões, duas de 45 minutos e uma de 90 minutos, os alunos foram 

submetidos a um conjunto de jogos de sensações/emoções que deveriam ilustrar através 

de registos gráficos. Nestes registos, os alunos utilizariam linha, mancha, textura visual e 

cor, exprimindo desta forma a aparência visual das diferentes sensações provocadas. 

Primeiro foi-lhes dado a ouvir cinco ruídos do meio ambiente (CD anexo): carro em 

arranque; gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que range e bate; melodia de 

uma caixa de música. De seguida, deviam ilustrar cinco sequências de movimentos, 

efectuados por cinco alunos, segundo indicações do professor investigador (CD anexo). Por 

último, as mensagens a ilustrar eram verbais, apresentadas sob a forma de cinco palavras, 

também representando sensações, que deviam ser registadas graficamente: alegria; calor; 

lentidão; velocidade e medo.  

O que se pretendia era que ao mesmo tempo que ilustravam as sensações e percebiam 

que ilustrar é clarificar uma mensagem - e que, por consequência, nem só a linguagem 

verbal pode ser ilustrada - construíssem  uma gramática visual, tomando consciência do seu 

significado através de uma expressividade espontânea. 

Durante as três sessões que se seguiram, foi pedido aos alunos que ilustrassem um poema, 

“O Mostrengo”, que estavam em simultâneo a analisar na disciplina de Língua Portuguesa. 

Foi-lhes sugerido que utilizassem os mesmos materiais usados nas ilustrações das 

sensações.  

Finalmente, e concluídas as actividades, aplicámos o pós-teste que, com a duração de 90 

minutos, foi realizado nos mesmos moldes que o pré-teste. 

Os resultados obtidos neste estudo e a sua análise e discussão serão abordados no 

capítulo seguinte. 
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Capítulo IV. Apresentação, discussão e análise dos dados 

 

Pretende-se com este capítulo expor os dados recolhidos ao longo do estudo e fazer a 

respectiva análise e discussão. Neste processo sistemático de busca e de organização de 

todos os materiais que foram recolhidos, estiveram sempre presentes os objectivos 

propostos no início do presente trabalho de investigação, relativos à problemática da 

utilização das TIC em contexto EV. 

 

 

4.1. Introdução 

Neste capítulo iremos apresentar e discutir os resultados obtidos neste estudo, recorrendo 

aos métodos de tratamento de dados já antes referidos. Os dados quantitativos relativos à 

aprendizagem do conteúdo “ilustração” resultaram dos pré e pós-testes aplicados às duas 

turmas, e os dados qualitativos serviram para complementar a nossa análise sobre as 

atitudes, comportamentos, e sobretudo sobre a relação que os alunos desenvolveram com 

os diferentes suportes, tornando a nossa discussão mais sustentada. 

Ao longo do capítulo serão apresentadas algumas imagens ilustrativas do trabalho durante 

as várias sessões, cuja publicação foi devidamente autorizada. Em relação às imagens dos 

trabalhos resultantes do estudo, uma vez que eram muitas, optamos por apresentar uma 

pequena amostra, compilando as restantes num CD, em anexo. Também em anexo e no 

mesmo CD, podem encontrar-se alguns materiais utilizados no desenvolvimento do estudo, 

tais como uma sequência de sons do meio ambiente e demonstração de movimentos 

realizados pelos alunos, também devidamente autorizadas. 
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4.2. Análise e discussão dos dados obtidos no estudo 

Nas secções e sub-secções seguintes apresentamos a análise e discussão dos dados 

obtidos neste estudo. Esses dados, obtidos através de grelhas de registo de observação, 

diário de bordo e registos de vídeo, serão apresentados de forma descritiva, depois de 

terem sido alvo de uma análise de conteúdo, de acordo com os parâmetros previstos na 

planificação desta investigação. 

Assim, os dados serão apresentados seguindo uma ordem semelhante à da sequência do 

desenvolvimento do estudo. Começaremos por apresentar os dados relativos às duas 

primeiras sessões de trabalho, realizadas de forma idêntica nas duas turmas participantes. 

Iremos então apresentar e analisar os dados qualitativos obtidos em cada sessão de 

trabalho, nas duas turmas, e os resultados do pré-teste serão apresentados posteriormente. 

No final serão discutidos os dados obtidos. 

Depois, e seguindo a mesma sequência, analisaremos a segunda fase do estudo, 

constituída por sete sessões de trabalho, divididas por dois tipos de actividades. 

Apresentaremos e analisaremos, por fases, os dados relativos a estas actividades. Dão-se 

ainda a conhecer os dados obtidos no pós-teste e discutem-se os resultados. 

De seguida, apresentaremos os dados quantitativos obtidos nos pré e pós-testes e o seu 

tratamento. Far-se-á ainda uma análise comparativa entre as duas turmas, analisando os 

dados recolhidos durante o trabalho. 

Por último, daremos a conhecer uma recolha de opiniões sobre o recurso às tecnologias 

multimédia nesta unidade de trabalho. Esta recolha foi efectuada através de um pequeno 

questionário aos alunos envolvidos nesta experiência, bem como ao professor que 

acompanhou o estudo dentro da sala de aula. 

 

4.2.1. Primeira fase de aplicação do estudo 

Esta primeira fase de desenvolvimento do estudo tinha por objectivo abordar os conceitos 

da unidade didáctica ilustração como clarificação da mensagem no processo de 

comunicação, explorando a gramática da Linguagem Plástica no domínio da Comunicação 

Visual. 
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Esta fase teve duas sessões, uma de 45 minutos e outra de 90 minutos, sendo a 

metodologia utilizada idêntica para as duas turmas, possibilitando assim posteriores 

conclusões significativas sobre a aprendizagem do conteúdo. 

São aqui apresentados os dados obtidos nestas sessões de trabalho. 

 

4.2.1.1. Primeira sessão 

A primeira sessão de trabalho, com a duração de 45 minutos, destinou-se à introdução do 

conteúdo ilustração como clarificação da mensagem no processo de comunicação. Foi 

realizada uma introdução a este conteúdo, através do visionamento de vários e diferentes 

tipos de ilustração: infantil; pedagógica; científica; banda desenhada; animação; moda; 

editorial; cénica. Apresentámos também um trabalho realizado pelo designer Caio 

Vianna de Lima Netto nas Oficinas do Professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz (UFSC - 

Universidade Federal de Santa Catarina e SEI – Secretaria Extraordinária de Informática) 

(CD Anexo). 

Estes trabalhos eram ainda exemplo de diferentes técnicas e materiais utilizados na 

ilustração: materiais plásticos (grafite; aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; pasteis; 

lápis de cera); técnicas digitais; fotografia; colagens e técnicas mistas. 

Pretendia-se que os alunos clarificassem a ideia de ilustração e percebessem que uma 

ilustração não é apenas “um desenho” que acompanha um texto ou uma frase com o 

objectivo de clarificar a sua mensagem.  

Durante esta apresentação, e sobretudo no final, foi solicitada a participação oral por parte 

dos alunos. 

Sobre as observações e registos realizados nas grelhas de observação e no diário de bordo, 

tendo em conta os parâmetros previamente definidos, podemos afirmar que os alunos das 

duas turmas demonstraram bastante atenção e manifestaram bastante interesse e 

curiosidade. Durante o visionamento do trabalho de Caio V. L. Netto o silêncio era quase 

total, parecia que nada os faria perder a concentração. No final houve até alguém que disse 

“Ponha outra vez”. Na apresentação das restantes ilustrações, o envolvimento e curiosidade 

sobre o que lhes era apresentado eram grandes. Tratava-se sobretudo de uma nova 

abordagem deste conteúdo: “Isto foi feito no computador?”; “E essa também dava para 

fazer no computador?”; “Esse programa deve ser altamente” - foram alguns dos 
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comentários registados. Podemos dizer que neste item não foram observadas diferenças 

entre as duas turmas. 

O segundo parâmetro de observação previsto para esta sessão era o nível de participação 

ao questionar a realidade observada. Mais uma vez, não podemos dizer que se tenha 

verificado alguma diferença comportamental com significado entre as duas turmas. 

Comentavam, como já referimos, o que viam, e até questionavam com alguma estranheza o 

que ouviam: “Ilustrar sons?”; “As ilustrações podem não ser desenhos?” - foram algumas 

das expressões registadas. 

As questões e dúvidas apresentadas pelos alunos ao longo da sessão passavam sobretudo 

pela curiosidade sobre o que iria acontecer nas sessões seguintes: “Isto é para nós 

fazermos depois?”. E também pelo deslumbramento que algumas técnicas, para eles novas, 

lhes causavam, nomeadamente as técnicas digitais. Algumas expressões já referidas 

demonstram-no claramente: “Isto foi feito no computador?”; “E essa também dava para 

fazer no computador?”; “Esse programa deve ser altamente!”. 

Quanto à estranheza em relação aos conceitos tratados, aconteceram pontualmente, como 

já referimos, nas duas turmas, mas a explicação dada era sempre suficiente para esclarecer 

a dúvida. Os alunos, na maioria das vezes, intervinham não para colocar dúvidas, mas para 

apresentarem as suas opiniões, associando muitas vezes o que viam a coisas que já 

conheciam: “Isto é do Peter Pan”; “Até parece…” – foram algumas das expressões 

utilizadas. 

O nível de participação geral demonstrada pode dizer-se que foi elevado nas duas turmas. 

Concluímos isto a partir dos registos de observação e do diário de bordo que nos indicam a 

participação e solicitação quase constante por parte dos alunos. E mesmo quando não o 

faziam, a atenção manifestada era notória. Estes factos levam-nos também a considerar 

que a motivação foi sempre elevada (Figura 4.1). 

Por último, e seguindo os parâmetros previamente definidos na planificação do estudo, não 

há registos de manifestações de cansaço e consequente desinteresse pelos temas 

abordados. Tal como já foi dito, muito provavelmente a nova abordagem do tema foi nesta 

fase um factor de motivação. 
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Figura 4. Alunos da turma A durante a 1ª sessão de trabalho 

 

Podemos assim concluir que nesta primeira sessão, pela análise dos dados recolhidos, não 

existiram diferenças entre as duas turmas consideradas. 

 

4.2.1.2. Segunda sessão 

A segunda sessão de trabalho, com a duração de 90 minutos, destinou-se à análise de 

várias ilustrações ao nível da gramática visual, tais como a expressividade e tipos de linha; 

luz e sombra; linguagem da cor; texturas tácteis e visuais; dinâmica e movimento; peso 

visual das formas. 

Durante esta análise, e sobretudo no final, foi solicitada a participação oral por parte dos 

alunos. 

Começámos a sessão com uma troca de impressões com os alunos, sobre a temática 

abordada na sessão anterior. Perguntámos se ainda se recordavam de alguns tipos de 

ilustração que tinham visionado, assim como das diferentes técnicas apresentadas. A 

participação e capacidade de exposição e síntese foram grandes, pelo que concluímos 

positivamente sobre a compreensão dos assuntos tratados. Os registos revelam também o 

entusiasmo e a facilidade, por parte dos alunos, em expor o que havíamos falado na sessão 

anterior. 

Seguidamente, procedemos à já referida análise de várias ilustrações e, mais uma vez, a 

atenção demonstrada pelos alunos das duas turmas revelou grande envolvimento e 

curiosidade. Aqui a abordagem era feita de uma forma ligeiramente diferente: partia dos 
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alunos, através do diálogo, concluírem sobre a mensagem implícita na ilustração e perceber 

como é que o autor conseguia graficamente comunicar essa mesma mensagem. Como 

eram os diferentes registos gráficos quando a ideia era transmitir felicidade ou angústia, ou 

por exemplo velocidade ou lentidão, etc…  

Um outro item de observação, à semelhança da sessão anterior, foi quanto à participação 

ao questionar a realidade observada. E aqui a participação foi ainda maior do que na 

sessão anterior. Questionavam e discutiam constantemente sobre as soluções gráficas 

encontradas pelos diferentes autores das ilustrações em análise: “…Mas se ela é negra 

porque é que está pintada de branco?”; “…Parece que está triste, sozinha”; “…Ó professora, 

já reparou? As lágrimas têm a forma do cabelo” - são algumas das muitas expressões 

registadas.  

Sobre a pertinência das questões levantadas, foram de facto surpreendentes nas duas 

turmas. Eles conseguiram, ainda que inicialmente de uma forma desorganizada e pouco 

consciente, reconhecer e “construir” uma gramática visual. Posteriormente, mas ainda nesta 

sessão, foi-lhes fornecida uma ficha informativa, com todos estes conceitos apresentados 

com coerência e sentido. O objectivo foi consolidar os conhecimentos adquiridos pela 

análise feita às ilustrações. 

Se antes a estranheza quanto aos conceitos tratados foi pontual, nesta sessão podemos 

dizer que não se verificou em nenhuma das turmas. Antes pelo contrário, cada ilustração 

era um novo desafio, era como se fossem enigmas a desvendar, e quanto mais elaboradas 

ou diferentes do que estavam habituados a ver, mais motivados ficavam, e o interesse em 

identificar a gramática visual implícita aumentava.  

O nível de participação geral e a motivação demonstrada, podemos assim dizer, foram 

elevados nas duas turmas. 

Era frequente verificar-se a ligação das aprendizagens a situações do quotidiano. “…É 

como quando estamos tristes…” - é uma das muitas expressões registadas. De um modo 

geral, existiram sempre analogias com o que estava a ser tratado e as situações da vida 

real dos alunos de ambas as turmas. 

Com toda a motivação e interesse verificados, não há registos de cansaço ou alheamento 

quanto à temática abordada. 
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Podemos afirmar, pelos dados recolhidos, que não existem diferenças de relevo entre as 

duas turmas que nos levem a pensar que num ou noutro caso a aprendizagem sobre os 

conteúdos ou as relações estabelecidas sejam diferentes. As duas turmas participaram 

activamente nas actividades, e deram a perceber que apreenderam os conceitos tratados. 

Esta questão era fundamental para a fase seguinte, em que teriam que realizar o pré-teste, 

uma vez que pretendíamos que todos os alunos, das duas turmas, estivessem em 

igualdade de circunstâncias em relação às experiências de aprendizagens. 

 

4.2.1.3. Pré-teste 

A aplicação do pré-teste, pensado para avaliar as aprendizagens relativas ao conteúdo 

“ilustração”, integrado na didáctica da comunicação visual, ocorreu na terceira sessão, com 

a duração de 45 minutos, nos moldes já referidos no capítulo anterior. 

Durante a realização do teste, os alunos das duas turmas não colocaram questões relativas 

à interpretação do enunciado da prova. A duração de 45 minutos mostrou-se suficiente, sem 

haver registos, em qualquer uma das turmas, de alunos que entregassem o teste sem 

tempo para o terminar. 

A prova foi realizada por 16 alunos de cada turma (n=16), num total de 32 indivíduos (N=32). 

As médias aritméticas obtidas no teste demonstram resultados superiores em 8,31 % da 

Turma B em relação à turma A. A turma A obteve uma média de 64,31 %, enquanto que a 

turma B obteve uma média de 72,62 %. 

Estes resultados são uma mera referência, já que mais adiante analisaremos 

comparativamente o pré e o pós-teste. Os resultados obtidos passaram ainda pelo 

tratamento estatístico através do teste t de Student, de que falaremos mais tarde. 

 

4.2.1.4. Análise e discussão dos dados da primeira fase 

Analisados os dados da primeira fase do estudo, que recolhemos através de várias fontes 

que já referimos, podemos concluir que os resultados foram bastante positivos. Os níveis de 

participação e de motivação dos alunos foram bastante elevados nas duas turmas. Poder-

se-á dizer que as estratégias por nós adoptadas foram adequadas, indo ao encontro do 

perfil dos alunos em questão. 
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Sobre a aprendizagem do conteúdo “ilustração”, os alunos demonstraram facilidade na 

compreensão e aquisição de conhecimentos sobre a temática abordada. A confirmar isso 

temos os resultados do pré-teste que foram satisfatórios, e embora a turma B tenha obtido 

melhores resultados que a turma A, ambas atingiram um nível bastante bom. 

Houve a preocupação de fornecer uma preparação idêntica às duas turmas, como forma de 

preparação para a segunda fase deste estudo, que passaremos a apresentar, seguindo 

uma sequência na apresentação dos dados obtidos semelhante a esta. 

 

4.2.2. Segunda fase de aplicação do estudo 

Esta segunda fase de aplicação do estudo tinha por objectivo aplicar os conhecimentos 

adquiridos nas duas primeiras sessões de trabalho que precederam o pré-teste. Para esta 

segunda fase preparámos três tipos de actividades. A primeira sessão, de 90 minutos, 

correspondente à primeira actividade, foi destinada à exploração dos materiais e suportes, 

que nesta fase eram já diferenciados. Nas três sessões seguintes, duas de 45 minutos e 

uma de noventa minutos, realizaram-se as três actividades seguintes, nas quais os alunos 

deveriam ilustrar sensações, exprimindo a sua aparência visual. Por último, e durante três 

sessões, duas de noventa minutos e uma de 45 minutos, teve lugar a quinta actividade. 

Num total de sete sessões foram desenvolvidas cinco actividades que apresentaremos 

nesta secção. 

Nesta fase, os suportes e os materiais eram já diferenciados: a turma A trabalhou em 

suporte digital, utilizando, como já foi referido, o software Photoshop, e a turma B trabalhou 

em suporte papel e explorou diversos materiais já conhecidos. 

Nesta secção apresentaremos os dados obtidos nesta fase e faremos a sua análise. 

 

4.2.2.1. Primeira actividade 

A primeira actividade desenvolvida nesta segunda fase do estudo tinha como objectivo a 

exploração dos suportes e materiais, que no caso da turma A, como tivemos oportunidade 

de observar pela análise dos inquéritos realizados, eram novos. Os alunos não tinham 

qualquer tipo de experiência com o software utilizado, um ou outro apenas tinham ouvido 

falar. Na turma B essa situação não se verificava, porque os materiais e suportes eram até 
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bastante familiares, no entanto, desde o início deste estudo, houve a preocupação de 

proporcionar condições idênticas aos alunos das duas turmas. 

A turma A, por onde começaremos a nossa análise, iniciou o trabalho a partir da proposta 

apresentada oralmente, já que o que lhes era proposto era a reprodução de uma ilustração 

que tínhamos visto e analisado nas sessões anteriores à realização do pré-teste. Essa 

ilustração era exemplo do que se podia fazer utilizando a nova ferramenta. 

A partir dos registos de observação, da análise das gravações videográficas e das 

anotações no diário de bordo, todos os dados apontam para uma grande motivação e 

envolvimento com o novo material e suporte. De tal forma que nos vimos obrigados a alterar 

o planificado para esta sessão. O entusiasmo e a admiração pelas potencialidades do 

software foi tal, que a dada altura os alunos esqueceram a proposta e o que faziam e 

queriam continuar a fazer era experimentar tudo, o que lhes era sugerido e o que não era. 

Éramos constantemente solicitados para explicar como funcionavam algumas ferramentas 

mais elaboradas. “Hei! Altamente”; “Com isto até eu tiro 5 a visual” - são algumas das 

expressões registadas e que revelam o quanto esta nova ferramenta criou de motivação e 

interesse. 

Acabámos por permitir uma exploração mais livre da ferramenta, com a nossa orientação, 

tentando sempre conduzi-los de forma a explorarem mais as ferramentas indicadas para a 

temática em questão. No entanto, anotámos uma tendência para tentar “reproduzir” 

ilustrações ou partes de ilustrações que tínhamos analisado, mas raramente a sugerida 

(Figura 4.2.). 

Durante toda a sessão não se verificou qualquer tipo de distracção ou alheamento à aula. 

Também não registámos dificuldades de monta ao nível da representação e expressão 

gráfica, dada a natureza do trabalho a desenvolver, expressando-se livremente e com 

facilidade.  

    

Figura 5. Alguns resultados obtidos nesta experiência pela turma A na 1ª actividade. 
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A exploração aconteceu de uma forma quase intuitiva, cada experiência era uma novidade 

e não representava nenhum obstáculo, antes pelo contrário, a descoberta era partilhada 

logo de imediato com os colegas (Figura 4.3). Podemos concluir que o nível de interacção 

entre alunos foi elevado. Os alunos discutiam as “descobertas” que faziam, gesticulavam, 

faziam comentários e apontavam para o monitor com entusiasmo. Além de o fazerem com o 

par, muitas vezes olhavam para o monitor dos colegas e até chegavam a levantar-se e ir 

junto deles. “Como é que fizeram isso?”; “Olha ali!”; “Ei, que demais, faz outra vez p’ra eu 

ver!” - são algumas das expressões registadas. 

 

 

Figura 6. Alunos da turma A durante a 1ª actividade 

 

Em relação à interacção com os materiais e suportes, não anotámos, nos nossos registos, 

qualquer dificuldade por parte dos alunos. 

 

A turma B, que trabalhou em suporte papel e com materiais tradicionais, iniciou o trabalho 

com a proposta de exploração dos materiais e suporte, com alguma liberdade. Isto porque 

se tínhamos alterado a planificação para a turma A, pareceu-nos mais correcto fazê-lo logo 

à partida com a turma B, por uma questão de igualdade de circunstâncias. Mas aqui acabou 

por acontecer o inverso, e a dada altura tivemos que recorrer à planificação inicial, 

fornecendo a imagem de uma ilustração, como exemplo do que poderiam fazer com os 

materiais e suporte disponibilizados, pedindo que a reproduzissem.  

A partir dos registos de observação, da análise das gravações videográficas e das 

anotações no diário de bordo, todos os dados apontam para alguma falta de motivação para 

a realização desta actividade. “Ó professora diga lá o que hei-de fazer”; “Não tenho ideias”; 
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“Pinto com o quê?”; “Nem sei bem”; “De que cor pinto?” - são algumas das expressões 

registadas. Já estavam familiarizados com os materiais e suporte, utilizados desde sempre, 

e isso fazia com que tivessem necessidade de uma tarefa específica, aparentemente não 

havia nada a explorar, e por isso tudo, a tarefa só poderia fazer sentido se fosse para 

cumprir algo especificamente solicitado. 

Chegámos a questionar se esta sessão teria sido mesmo necessária, mas percebemos que 

esta mudança nesta turma tinha sido um erro, e rapidamente alterámos a proposta para o 

inicialmente planificado. 

Após iniciarem a tarefa, os alunos tiveram frequentemente comportamentos indicadores de 

distracção e de pouco interesse (Figura 4.4).  

 

 

Figura 7. Alunos da turma B durante a 1ª actividade. 

 

Todos os alunos, de uma forma ou de outra, utilizaram correctamente os materiais 

disponibilizados e podemos dizer que não tiveram grandes dificuldades na execução do 

trabalho. 

Quanto à interacção entre alunos, acontecia mais frequentemente entre os diferentes 

colegas do que propriamente dentro dos pares, e a maior parte das vezes os assuntos 

estavam fora do contexto da aula. 
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4.2.2.2. Segunda actividade 

Com esta segunda actividade iniciámos uma sequência de três actividades complementares 

entre si. Os alunos foram submetidos a um conjunto de jogos de sensações/emoções que 

deveriam ilustrar através do registo gráfico das mesmas. O que se pretendia era que, ao 

mesmo tempo que ilustravam as sensações, construíssem uma gramática visual, tomando 

consciência do seu significado através de uma expressividade espontânea. 

Nesse registo, os alunos deviam utilizar linha, mancha, textura visual e cor, exprimindo 

desta forma a aparência visual das diferentes sensações provocadas.  

Nesta segunda actividade, primeira desta sequência, foi-lhes dado a ouvir cinco ruídos do 

meio ambiente (CD anexo): carro em arranque; gato a miar; berbequim a furar; porta mal 

oleada que range e bate; melodia de uma caixa de música. 

A turma A, por onde começaremos a nossa análise, acolheu a proposta de trabalho com 

muito entusiasmo. A ideia de pôr em prática aquilo que tão estranho lhes tinha parecido 

inicialmente, na primeira sessão – ilustrar sons – despertou a curiosidade, e a tarefa, 

realizada em pares, teve uma participação bastante significativa (Figura 4.5). 

 

 

Figura 8. Alunos da turma A durante a 2ª actividade. 

Ficámos mesmo surpreendidos, pois os alunos, ao contrário do que estávamos à espera, 

reagiram até com algum entusiasmo à situação nova de ilustrar sons, nem sequer se 

sentindo desorientados ou mesmo “incapazes” de representar algo tão abstracto. Era 

esperada alguma tendência natural para a representação figurativa, já que os sons 

apresentados eram relativos a situações do nosso meio ambiente. De uma forma natural e 

muito descontraída, exprimiam os sons graficamente, sem questionar, até porque 

perceberam também que esta tinha que ser uma tarefa mais ou menos rápida por causa da 
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memorização do som, embora cada som tivesse sido repetido três vezes, e de cada uma 

das vezes tivessem tido algum tempo para efectuar o registo.  

   

     

Figura 9. Alguns resultados obtidos na 2ª actividade pela turma A. 

Por ordem: carro em arranque; gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que 

range e bate; melodia de uma caixa de música 

 

 “Esta cor não, vamos escolher outra”; “Ei! Que mal, muda”, “Assim também não, vamos 

experimentar só com linhas” - são alguns dos comentários registados que demonstram o 

elevado nível de interacção, quer entre colegas, quer em relação ao suporte e material, 

neste caso as ferramentas disponibilizadas pelo software. 

A facilidade com que podiam alterar a cor e a forma, fazer, voltar a fazer, e ainda voltar 

outra vez a fazer, provocou algum deslumbramento e isso reflectiu-se, sem dúvida, na 

aplicação dos conteúdos abordados anteriormente. 

A turma B, que trabalhou em suporte papel e com alguns materiais disponibilizados já 

referidos, não recebeu com o mesmo entusiasmo a proposta. “Ilustrar sons? Sempre vamos 

fazer isso?”; “Mas como? Se for um grito desenhamos uma pessoa a gritar?” - estas 

expressões, que constam nos nossos registos, reflectem a hesitação com que os alunos 

receberam a proposta de trabalho. Eles sentiam que primeiro tinham que perceber bem o 
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que era pedido. O tempo disponibilizado, igual ao da outra turma, não permitia repetir se 

não gostassem do resultado, até porque o som já lá não estaria. 

 

Figura 10. Ambiente de trabalho na turma B durante a 2ª actividade 

 

A tendência para o figurativo como “valor seguro” era notória, e teve, ao contrário da outra 

turma, de ser explicitamente contrariada. Tinha-lhes sido sugerido a utilização de linha, 

mancha, textura visual e cor. Isoladamente, foram até conseguindo alguma expressão, pela 

utilização destes elementos da gramática da comunicação visual, mas a interacção entre 

eles é que raramente se observou. 

   

     

Figura 11. Alguns resultados obtidos na 2ª actividade pela turma B 

Por ordem: carro em arranque; gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que 

range e bate; melodia de uma caixa de música 
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Ao nível da aplicação dos conteúdos, não podemos, por isso, falar de facilidade. As dúvidas 

surgiam e nem sempre a nossa intervenção era suficiente para que os resultados fossem 

mais satisfatórios.  

A actividade realizou-se, e embora o nível de motivação e participação tivesse sido inferior 

ao da turma A, verificámos alguns registos que apontam no sentido de uma interacção entre 

colegas de algum relevo, não só dentro dos pares como também em relação aos diferentes 

alunos da turma. Podemos falar até de alguma curiosidade competitiva sobre as soluções 

que os outros pares encontravam para registar e exprimir o som apresentado. 

 

4.2.2.3. Terceira actividade 

Esta foi a segunda das três actividades já referidas anteriormente, em que os alunos eram 

submetidos a um conjunto de jogos de sensações/emoções que deveriam ilustrar através 

de registos gráficos. Os suportes e materiais eram os mesmos disponibilizados 

anteriormente nas duas turmas. Os alunos deviam igualmente utilizar linha, mancha, textura 

visual e cor, exprimindo desta forma a aparência visual de cinco sequências de movimentos 

efectuados por cinco alunos, segundo as indicações do professor investigador (CD anexo).  

 

Começando pela turma A, os nossos registos apontam para um entusiasmo inicial 

provocado pelo facto de serem eles mesmos a efectuar os movimentos que iriam ilustrar.  

Não se registou a mesma facilidade em perceber a tarefa a executar constatada na 

actividade anterior: “Mas temos que o desenhar a saltar, é isso?” - é uma das expressões 

que o demonstram. Depois de uma segunda explicação e exemplificação, a actividade 

decorreu dentro da normalidade. Sempre com alguma agitação por parte de alguns alunos 

que não resistiam a comentar o desempenho dos colegas durante os movimentos. 

Inicialmente pensámos que seria difícil mantê-los atentos à actividade, mas o que acabou 

por se verificar foi que a agitação manifestada foi factor de desinibição e descontracção, o 

que resultou favoravelmente. 
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Figura 12. Ambiente de trabalho na turma A durante a terceira actividade. 

 

Este tipo de trabalho permitiu uma interacção muito grande entre todos os grupos de 

trabalho e na turma em geral. No nosso diário de bordo abundam registos sobre a 

conversação livre dos alunos, em toda a sala, sobre a actividade.  

Ficou mais uma vez demonstrado, pela observação realizada e pelos registos obtidos, que 

os alunos dominavam com facilidade e destreza as ferramentas que usavam. Não existem 

registos de dificuldades sentidas na interacção com “a máquina”. 

 

   

     

Figura 13. Alguns resultados obtidos na 3ª actividade pela turma A 
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Na turma B começou a notar-se uma aceitação maior, por parte dos alunos, para este tipo 

de actividade. Também aqui se verificou novamente que o facto de serem eles mesmos a 

efectuar os movimentos que iriam ilustrar foi factor de motivação. 

Observámos uma maior facilidade de expressão relativamente à actividade anterior 

(ilustração de sons). No entanto, os diferentes elementos da gramática visual - linha, 

mancha, textura - continuaram a ser explorados quase sempre isoladamente, sem grande 

empenho e interesse pela composição. O que nos levou a registar algumas dificuldades no 

domínio das ferramentas disponibilizadas quando aplicadas em situações novas. 

 

 

Figura 14. Ambiente de trabalho na turma B durante a 3ª actividade. 

 

Como estratégia de trabalho, os alunos registavam primeiro e por escrito o tipo de 

movimento efectuado e o número de vezes, e só depois avançavam para a ilustração. Isto 

de alguma forma contrariava a atitude espontânea que pretendíamos nesta actividade. 

Verificou-se com muita frequência o diálogo durante a sessão de trabalho. A discussão 

entre os alunos e até alguma curiosidade competitiva continuou a ser uma constante 

durante o desenvolvimento da actividade. Era comum, tal como na turma A, existirem 

comentários aos movimentos dos colegas, mais até do que em relação aos trabalhos que 

iam sendo realizados.  
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Figura 15. Alguns resultados obtidos na 3ª actividade pela turma B 

 

4.2.2.4. Quarta actividade 

Nesta quarta actividade, última desta sequência de três, as mensagens a ilustrar eram 

verbais, apresentadas sob a forma de cinco palavras, também representando sensações 

que deviam ser representadas graficamente: alegria; calor; lentidão; velocidade e medo.  

 

Na turma A observámos e registámos um empenho assinalável nas actividades 

desenvolvidas por parte dos alunos. Quando algum grupo de alunos terminava, muitas 

vezes chamava a atenção dos restantes alunos da turma, que mesmo só por instantes 

olhavam para o monitor desses colegas e observavam o trabalho que tinha sido executado.  
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Figura 16. Atitude dos alunos na turma A durante a 4ª actividade. 

 

A interacção entre alunos foi, por isso, muito observada e até mesmo a partilha construtiva 

do trabalho. Entre si, os pares de alunos discutiam opções e iam dando indicações aos 

colegas. É importante também o registo de que embora continuasse a haver interacção 

entre alunos, e mesmo com o suporte, esta era muito mais serena e organizada. 

Conseguiu-se nesta actividade aquilo a que chamaríamos um bom ambiente de trabalho, 

sendo disso reflexo os resultados obtidos (Figura 4.14). 

 

   

     

Figura 17. Alguns resultados obtidos na 4ª actividade na turma A 

Por ordem: velocidade; lentidão; calor; medo e alegria 
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Também aqui, os alunos não sentiram qualquer constrangimento em desenhar neste 

suporte, mesmo que, por vezes, os resultados não saíssem tão bem como desejavam. A 

facilidade de expressão e representação, utilizando este suporte e ferramenta, foi anotada 

inúmeras vezes nos nossos registos. O fazer, apagar e voltar a fazer desinibia-os, e as 

inúmeras possibilidades de experimentação chegavam mesmo a resultar num significativo 

aumento da auto-estima dos alunos. 

 

Na turma B, embora registássemos uma maior facilidade de expressão e representação 

relativamente às actividades anteriores, as dificuldades na composição mantiveram-se e os 

elementos gramaticais continuaram a ser aplicados isoladamente e não como um todo. 

Ao nível da interacção entre colegas, cada vez era mais notória a tentativa de individualizar 

o trabalho, observando o trabalho dos outros, mas quase sempre numa atitude competitiva, 

ou até como estratégia. Observavam, de modo a terem alguma referência para, de seguida, 

procederem à execução. 

 

Figura 18. Ambiente de trabalho na turma B durante a 4ª actividade. 

O medo de não estar a responder correctamente ao proposto colocava-os por vezes em 

estado de ansiedade, e chegando a criar alguma exaltação dentro dos grupos. Com uma ou 

duas chamadas de atenção, a situação resolvia-se, o que não se resolvia era a falta de 

confiança naquilo que estavam a fazer: “Deixa lá, fica assim, não conseguimos melhor!” - é 

um dos comentários registados e que apontamos como exemplo do ambiente que a dada 

altura se vivia dentro da sala. 
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Figura 19. Alguns resultados obtidos na 4ª actividade 

Por ordem: velocidade; lentidão; calor; medo e alegria 

 

A tarefa proposta acabou por se realizar, e quase nunca, nesta fase, se levantavam 

questões ao professor. Tentavam resolver entre eles as dúvidas, até porque parecia que 

não valia a pena, nunca iriam conseguir, o melhor era “despachar” e passar à frente. “Anda 

lá despacha isso, vamos fazer a outra”; “Ó professora, ainda vamos fazer mais destas 

coisas?” - são registos que encontramos no nosso diário de bordo e que ilustram bem a 

falta de motivação e interesse demonstrada. 

 

4.2.2.5. Quinta actividade 

Esta última actividade, com a duração prevista de 3 sessões, destinava-se à ilustração de 

um poema: “O Mostrengo”, que estavam em simultâneo a analisar na disciplina de Língua 

Portuguesa. Foi-lhes sugerido que utilizassem os mesmos materiais que nas actividades 

anteriores.   

Este tipo de actividade já era mais familiar (ilustrar um texto [poema] que, 

concomitantemente, estava a ser analisado na disciplina de Língua Portuguesa), era algo 

mais “concreto”, mais figurativo: “Agora sim, já estamos a jogar em casa, professora”; 

“Agora é que vocês vão ver” - foram algumas das expressões registadas por nós no nosso 
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diário de bordo em relação à turma B, e que revelam o agrado com que a proposta foi 

recebida. Sobretudo esta turma, que trabalhou suportes e materiais tradicionais, melhorou 

significativamente a atitude.  

 

Na turma A verificou-se uma utilização cada vez mais intuitiva das ferramentas. A 

participação e empenho na actividade, para além da motivação que os alunos 

demonstraram ter, contribuiu para uma facilidade evidenciada no cumprimento da tarefa. 

Ao nível das estratégias desenvolvidas pelos alunos, verificamos uma evolução 

considerável em relação às actividades anteriores, isto também pelo carácter da proposta. 

Enquanto que nas actividades anteriores, os registos gráficos continham uma componente 

emotiva muito forte, aqui os alunos criavam imagens mentais do que queriam fazer, e era 

necessário encontrar soluções, com as ferramentas disponíveis para as executar.  

Também o nível de autonomia aumentou, e as questões levantadas atingiram um nível de 

pertinência considerável, quase sempre de nível técnico: “Ó professora como é que eu 

consigo fazer isto? Com que ferramenta? Explique-me” - é um registo que, além de referir o 

tipo de questões levantadas nesta fase, também demonstra a motivação e o interesse já 

referidos. 

 

Figura 20. Ambiente de trabalho na turma A durante a 5ª actividade. 

 

A dada altura, o que sentimos ao longo destas três sessões, foi que eles tinham descoberto 

e “construído” uma “nova linguagem”. Embora recorressem constantemente aos vários 

elementos da gramática da comunicação visual, até porque, tal como na turma B, a 

tendência aqui nesta actividade, dadas as referências existentes, era o figurativo, tratava-se 



 

 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 

Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

 

103 

de uma “nova linguagem”, que eles sentiam como deles. A nova ferramenta impunha uma 

série de soluções alternativas às que estavam habituados, e isso, longe de ser factor de 

inibição, foi o motor para ir mais longe nesta “nova linguagem”. 

 

      

Figura 21. Alguns resultados obtidos nesta na 5ª actividade pela turma A 

 

Um pormenor curioso é que praticamente todos os alunos preencheram na totalidade o 

suporte, neste caso o ecrã, num formato sugerido (A4). Não sabemos se foi pela facilidade 

de o fazer com este tipo de ferramentas, ou se os limites do computador poderão ter tido 

algum efeito visual de limite ou de moldura que os tenha induzido. 

Ao nível da interacção, esta continuou a manifestar-se altamente positiva, diríamos até 

construtiva, quer entre os pares, quer entre todos os alunos. As experiências de partilha 

com os colegas, dos resultados alcançados, continuou a ser uma constante. 

 

Na turma B registaram-se alterações notórias ao nível do comportamento e atitude perante 

a proposta apresentada. “Agora sim” - é um dos comentários registados no nosso diário de 

bordo. E de facto surpreenderam-nos, embora logo tivéssemos percebido o que estava a 

acontecer: os materiais e suporte eram os que eles trabalham e de alguma forma dominam 

há anos, e esta proposta também lhes era, tal como na turma A, muito familiar. 
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Figura 22. Ambiente de trabalho na turma B durante a 5ª actividade. 

 

“Já sei o que vamos fazer” - diziam eles, e o que verificamos foi que ao nível da expressão 

e aplicação dos conteúdos abordados sobre a linguagem da gramática visual, os resultados 

foram satisfatórios e atingidos mesmo com alguma facilidade. Já ao nível da criatividade 

registámos que alguns alunos se sentiam demasiado influenciados não só pelas soluções 

dos colegas, como também pelas várias ilustrações deste poema a que já tinham tido 

acesso no manual da disciplina de Língua Portuguesa. De qualquer forma, registámos 

facilidade na representação e expressão. 

 

     

Figura 23. Alguns resultados obtidos na 5ª actividade pela turma B 

 

Seguidamente aplicou-se o pós-teste às três turmas envolvidas no estudo. 

A discussão dos dados obtidos nesta segunda fase do estudo, considerados relevantes 

para a fundamentação do nosso trabalho, será realizada nas páginas seguintes. 
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4.2.2.6. Pós-teste 

A aplicação do pós-teste, elaborado para avaliar as aprendizagens relativas ao conteúdo 

“ilustração” e para inferir em qual das turmas a aprendizagem pode ser considerada 

significativa, ocorreu na 11ª e última sessão de desenvolvimento do nosso estudo e, tal 

como o pré-teste, foi realizado numa sessão de 45 minutos, nos moldes descritos 

anteriormente, sendo o seu conteúdo idêntico. 

As médias aritméticas obtidas nesta prova revelam uma melhoria, para a turma A, em 

relação ao pré-teste, e uma ligeira descida para a turma B. A turma A obteve uma média de 

72,44% e a turma B obteve uma média de 69%. 

Tal como referimos em relação ao pré-teste, estes resultados são apenas uma referência, 

pois como analisaremos mais adiante, estes dados serão tratados estatisticamente através 

do teste t de Student e será realizada a sua discussão. 

 

4.2.2.7. Análise e discussão dos dados da segunda fase 

Um comportamento assinalável que os alunos manifestaram durante esta segunda fase do 

estudo foi a motivação para as actividades, sobretudo na turma A. O entusiasmo 

demonstrado na realização das tarefas foi uma constante nos nossos registos. 

A turma B resistiu bastante, mostrando inicialmente até algum desinteresse, que ao longo 

dos trabalhos foi sendo minimizado, acabando por desaparecer na última actividade. 

Este comportamento deve-se essencialmente à nova abordagem do conteúdo. As 

exigências ao nível da expressão punham em causa coisas que eles tinham como 

adquiridas, como por exemplo ilustrar outros tipos de linguagem que não a verbal. Além 

disso, eles sabiam que havia outra turma que estava a trabalhar com os computadores. Não 

foi fácil perceberem porquê os outros e não eles. Todos queriam ter acesso: “E nós, 

professora? Não vamos aprender como eles? É injusto!” - foi um dos comentários por nós 

registado na turma B. Depois de devidamente explicado, e com a promessa que o professor 

investigador deixou em aberto ao grupo disciplinar, para depois do estudo concluído, 

também eles terem acesso aos computadores noutra unidade de trabalho, esta questão 

pareceu-nos pacifica. 

Ao nível da interacção entre alunos, constatámos que os que trabalharam em suporte digital 

estabeleceram relações mais intensas e positivas. A partilha de experiências de 
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aprendizagens, e até mesmo da construção dessas aprendizagens, faz-nos concluir que a 

utilização do computador pode ser facilitadora do processo de socialização e diálogo. Faz 

parte deste processo de aprendizagem a partilha de opiniões e ideias de outros, que muitas 

vezes registámos durante este estudo. Na turma B, que utilizou suporte e materiais 

tradicionais, não podemos dizer que não tenha havido interacção, mas a um nível mais 

competitivo do que colaborativo. Os alunos que trabalharam com o computador 

demonstraram um maior nível de interacção entre colegas e de partilha de experiências. 

É de salientar ainda a forma como o suporte digital influenciou os resultados, sobretudo ao 

nível da expressão. Podemos mesmo falar de uma “nova linguagem”. A possibilidade de 

fazer, apagar, refazer, errar e voltar a errar, a maior parte das vezes sem ter que voltar ao 

início, promoveu a espontaneidade e a desinibição. “Agora pinta de vermelho”; “Assim não, 

deixa-me experimentar a mim”; “Muda!” - são algumas das expressões registadas. Os 

alunos desta turma A agiam de uma forma intuitiva, sabiam que podiam corrigir facilmente o 

trabalho ou mesmo experimentar outras soluções, porque tinham sempre a hipótese de 

voltar a qualquer ponto do desenvolvimento do trabalho. 

Na turma B, com muito mais receio de “errar”, registámos uma atitude menos experimental 

e muito mais contida, sobretudo em situações novas. A procura de referências a situações 

já por eles experimentadas, quase que a procura de um “valor seguro”, era uma constante. 

No entanto, foi notória a reacção positiva à última actividade. A melhoria nos resultados 

demonstram-no. O entusiasmo com que receberam a proposta, que lhes era familiar, e a 

espontaneidade na execução desta actividade devolveu-lhes alguma segurança e auto-

estima: “Isto já sabemos fazer”.  

Para concluir, foi evidente o fascínio e a desinibição que o suporte e as ferramentas digitais 

provocaram nos alunos. A resposta à actividade proposta acontecia, mas de uma forma 

quase intuitiva. O importante eram as novas possibilidades que esta ferramenta trazia. A 

vontade de experimentar cada vez mais, a aula a acabar e eles a quererem continuar, como 

se o grande objectivo a atingir fosse levar o computador a um suposto limite - atingir o 

“GAME OVER”.  

Podemos afirmar que existem diferenças na aprendizagem do conteúdo ilustração em 

contexto EV, conforme os suportes e ferramentas utilizadas. Na secção seguinte 

abordaremos este assunto. 
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4.3. Pré e Pós-testes 

A aprendizagem do conteúdo ilustração, como já foi referido anteriormente, foi avaliada 

através da aplicação do pré e pós-teste às duas turmas participantes no estudo. Nesta 

secção vamos apresentar e analisar a significância estatística dos valores obtidos nos 

mesmos, para além da interpretação de cada parte desses testes. 

O pré e pós-teste eram idênticos e estavam divididos em quatro partes. A primeira parte 

tinha por objectivo avaliar o nível de compreensão atingido pelos alunos, no que diz respeito 

a um processo de comunicação visual. Na segunda parte, os alunos tinham que identificar 

elementos na composição visual, nomeadamente de organização do espaço. Numa terceira 

parte, foi-lhes sugerida a representação expressiva de alguns elementos da gramática 

visual. Por último, deviam interpretar e analisar algumas ilustrações ao nível da expressão e 

da gramática visual. 

É importante salientar a dificuldade registada na quarta parte do teste, sobre a interpretação 

e análise das ilustrações, embora nos tenha parecido que o problema tenha estado na 

interpretação da questão e na séria dificuldade relativamente à expressão escrita. Nas 

respostas de escolha múltipla esse problema não se verificou, nem quando a expressão foi 

gráfica. 

Os pré e pós-testes foram realizados individualmente por dezasseis alunos de cada turma 

(n=16), para um total de 32 indivíduos que participaram no estudo (N=32). Pela análise 

comparativa dos resultados, podemos afirmar que há uma melhoria na média global da 

turma A e um ligeiro decréscimo na turma B. A turma A aumentou os seus resultados em 

8,13 pontos percentuais e a turma B diminuiu em 3,62 pontos percentuais. Nas tabelas que 

se seguem apresentam-se os dados.   
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Pré-teste Pós-teste 
67 60 
59 65 
67 85 
68 79 
60 74 
50 74 
66 61 
58 65 
62 72 
60 72 
67 74 
62 71 
68 85 
82 68 
79 81 
54 73 

 

Tabela 1. Resultados dos pré e pós-teste realizados pela Turma A 

 

 

Pré-teste Pós-teste 
90 84 
85 89 
86 74 
75 59 
90 64 
64 62 
72 82 
64 35 
82 88 
71 70 
60 40 
88 77 
53 60 
57 75 
36 62 
89 83 

 

Tabela 2. Resultados dos pré e pós-teste realizados pela Turma B 
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Tal como previsto, para a análise estatística entre os pré e pós-testes optámos pela 

realização do teste t de Student, para inferirmos sobre a existência ou não de diferenças 

significativas de aprendizagem entre momentos. Na turma A, o valor da estatística teste é 

de -3, o valor crítico é de -1,697, por isso, como o valor da estatística teste pertence à 

região crítica, então, com um nível de significância de 5%, conclui-se que as melhorias entre 

o pré e pós-teste foram significativas. Na turma B, o valor estatística teste é de 0,661, o 

valor crítico é de 1,697, logo, como o valor da estatística teste não pertence à região crítica, 

então com um nível de significância de 5%, conclui-se que as descidas verificadas não 

foram significativas. 

Estes resultados levam-nos a concluir que a turma A, que desenvolveu o trabalho em 

suporte multimédia, teve uma aprendizagem que podemos considerar significativa. Na 

turma B, mesmo tendo obtido no pós-teste resultados inferiores ao pré-teste, não foi 

significativo, pelo que consideramos que a turma manteve o nível em termos de 

aprendizagem. 

No entanto, é importante sabermos se em cada um dos momentos (pré e pós-teste) as 

diferenças entre os dois grupos (turmas A e B) se mostraram significativas. Para esta 

análise estatística entre os grupos nos pré e pós-testes optámos, igualmente pela 

realização do teste t de Student.  

Assim, os resultados do pré-teste mostraram que o valor crítico é de -1,912, por isso, como 

o valor da estatística teste pertence à região crítica, então, com um nível de significância de 

5%, conclui-se que as diferenças entre as turmas A e B foram significativas, tendo a turma 

B, que trabalhou os suportes e ferramentas tradicionais, obtido resultados significativamente 

superiores à turma A. Já os resultados do pós-teste mostraram que o valor crítico é de 

0,799, por isso, como o valor da estatística teste não pertence à região crítica, então, com 

um nível de significância de 5%, conclui-se que as diferenças entre as turmas A e B não 

foram significativas.  

Estes valores vêm ao encontro daquilo que inicialmente apontámos relativamente ao 

contributo que os recursos multimédia podem dar para a aprendizagem da gramática da 

comunicação visual/ilustração em contexto EV. Apesar de os resultados do pós-teste não 

revelarem diferenças significativas entres os dois grupos, a turma A, que utilizou os 

suportes e ferramentas digitais, tinha obtido no pré-teste resultados significativamente 

inferiores, pelo que mais uma vez se conclui sobre a sua progressão em termos de 

aprendizagem.  
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No entanto, dado o carácter da disciplina, pensamos que as abordagens devem ser 

diversificadas, apesar dos resultados demonstrarem a mais valia destes recursos. Sobre 

isto falaremos no próximo capítulo. 

 

 

4.4. Opiniões referentes ao recurso à tecnologia multimédia nesta 

unidade de trabalho 

Esta secção tem por objectivo perceber qual a opinião dos alunos e professor, participantes 

neste estudo com recurso ao suporte e materiais digitais. 

 

4.4.1. Alunos 

A análise dos dados recolhidos baseia-se nas principais tendências de resposta dos alunos, 

na escala de opinião de 1 (discordo completamente) até 6 (concordo plenamente).  

 

Nestas aulas de Educação Visual com computador: 

1. Sentimo-nos mais empenhados 

Cerca de 90% dos alunos concorda plenamente com a afirmação e diz sentir-se 

empenhado nas actividades. 

 

2. Não gostamos dos nossos trabalhos 

Cerca de 90% dos alunos discorda completamente da afirmação. 
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3. Temos medo de fazer  

Cerca de 70% dos alunos discorda completamente da afirmação. Há no entanto um número 

reduzido de alunos que manifestaram alguma indecisão e colocaram a sua resposta nas 

opções 3 e 4. 

 

4. É fácil trabalhar com o rato e olhar para o monitor 

Cerca de 70% dos alunos concorda plenamente com a afirmação. Há no entanto um 

número reduzido de alunos que manifestaram opinião contrária e colocaram a sua resposta 

nas opções 1 e 2. 

 

5. A aula é mais divertida e descontraída 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

6. Gostamos de desenhar 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

7. Somos mais criativos 

Cerca de 90% dos alunos concordam completamente com a afirmação. 

 

8. Podemos refazer facilmente o que fazemos 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 



 

 

Capítulo IV Apresentação, discussão e análise dos dados 

 

 

112 

9. Temos mais dificuldade em expor as nossas ideias 

Cerca de 90% dos alunos discorda completamente da afirmação. Há no entanto um número 

reduzido de alunos que manifestaram alguma indecisão e colocaram a sua resposta na 

opção 3. 

 

10. Os professores ajudam-nos 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

11. Devíamos ter mais aulas com computador  

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

12. Os programas são fáceis de trabalhar 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

13. Aprendemos mais 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação. 

 

14. Fazemos os trabalhos mais depressa 

A totalidade dos alunos concorda plenamente com a afirmação.  
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A análise destas respostas vem confirmar aquilo que tínhamos vindo a perceber e mesmo a 

registar ao longo de todo este estudo. As opiniões dos alunos vêm ao encontro daquilo que 

os nossos registos apontavam. Os alunos sentem-se mais empenhados nas tarefas, gostam 

do que fazem, cada trabalho é uma conquista, mais um passo dado. Não sentem medo nem 

dificuldade em coordenar tarefas, como por exemplo trabalhar com o rato e olhar para o 

monitor. Acham a aula mais divertida, afinal até gostam de desenhar e julgam-se mais 

criativos. A facilidade de poder simplesmente refazer o trabalho diminui a dificuldade em 

expor as ideias, e os trabalhos são executados mais rapidamente. Têm mesmo a sensação 

de aprender mais, e claro que todos acham que deviam ter mais aulas com o computador. 

 

4.4.1. Docente 

Esta secção tem como objectivo dar conta da opinião do outro docente interveniente sobre 

a aprendizagem com recurso às tecnologias multimédia, após a sua participação no 

projecto de investigação. 

 

1. Acha que a aprendizagem dos alunos foi significativa durante esta experiência? Justifique. 

Sim, tiveram contacto com uma nova abordagem ao conteúdo e sem dúvida reforçaram os 

conhecimentos ao nível da gramática da linguagem visual. 

 

2. Quais as maiores dificuldades que sentiu por parte dos alunos? Porquê?  

Ao ser uma abordagem nova ao conteúdo, inicialmente verificou-se alguma incerteza 

quanto ao tipo de trabalho que iriam realizar mas que foi rapidamente ultrapassada. 

 

3. Qual a sua opinião sobre a utilização dos suportes multimédia nesta unidade de trabalho? 

A minha opinião é bastante positiva, mesmo o número de computadores sendo reduzido 

para o número de alunos e tendo o trabalho que se realizar em grupo de pares, o recurso à 

tecnologia multimédia é claramente factor de motivação e interesse por parte dos alunos. 
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4. O que achou da abordagem e exploração dos conteúdos? 

Foi bastante adequada ao perfil dos alunos. 

 

5. Observando os trabalhos, acha que o recurso aos suportes informáticos interferiu nos 

resultados, ao nível da linguagem da gramática visual?  

Interferiu de forma positiva, pela facilidade com que podiam colocar e tirar texturas, 

manchas, linhas, etc. Ao nível da expressão verificou-se uma libertação motivadora e 

potenciadora de novas experiências. 

 

6. Tendo em conta a idade dos alunos, acha que o software escolhido foi o adequado? 

Um software menos evoluído, como chegamos a pensar, teria os mesmos resultados. Não 

verificamos dificuldades a esse nível, antes pelo contrário provocou algum deslumbramento. 

 

7. Os alunos compreenderam facilmente o funcionamento do software? Tiveram 

dificuldades em utilizá-lo?  

As poucas dificuldades verificadas foram facilmente ultrapassadas ao longo das aulas. 

 

8. Sentiu motivação por parte dos alunos na realização das tarefas? 

Sim, e alguns alunos ficaram bastante satisfeitos com o resultado dos seus trabalhos. 
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O professor participante deixou claro que o trabalho desenvolvido em suporte multimédia foi 

bastante motivador e interessante para os seus alunos. Além de atingirem as competências 

propostas, registaram-se melhorias no seu aproveitamento, participação, motivação, e 

mesmo no comportamento na sala de aula. 

As conclusões, expostas no capítulo seguinte, são a última fase da organização do nosso 

estudo e explicitam os resultados finais considerados relevantes. 
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Capítulo V. Conclusões e considerações finais 
 

Este capítulo apresenta-se dividido em três secções. Uma primeira, a introdução, onde 

contextualizamos as possíveis respostas às questões levantadas neste estudo. Na segunda 

secção apresentamos e reflectimos sobre as conclusões formuladas. E uma terceira em que 

questionamos algumas limitações deste estudo e sugerimos futuras investigações. 

 

 

5.1. Introdução 

Numa perspectiva de integração das TIC como estratégia de ensino-aprendizagem, em 

contexto educativo de EV, surge o principal objectivo desta investigação, saber quais as 

vantagens educativas que poderá haver na utilização das TIC na construção de 

aprendizagens significativas em Educação Visual. Desenvolveu-se, assim, um quadro 

de investigação de acordo com uma proposta de estudo de casos em que foi explorada a 

gramática da comunicação visual a partir da unidade de trabalho “ilustração”.  

O estudo foi realizado com duas turmas do 9º ano do ensino básico em contexto de sala de 

aula em EV. Cada um dos grupos (turmas A e B), trabalharam suportes distintos, digitais e 

tradicionais, respectivamente, para inferir quais os que permitiam aos alunos uma maior 

eficácia na aprendizagem do conteúdo.  

Depois de implementadas diversas actividades e recolha de dados através de múltiplos 

métodos procedemos à sua análise. E são exactamente as conclusões sobre os resultados 

obtidos que vamos discutir, e projectar possibilidades de desenvolvimento de estudos 

futuros. 
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5.2. Conclusões e considerações finais 

Retomemos as questões investigativas apresentadas no primeiro capítulo deste trabalho, 

para as quais nos propusemos obter resposta no final deste estudo: 

- Que vantagens educativas poderá haver na utilização das TIC para a construção de 

aprendizagens significativas na Gramática da Linguagem Plástica e Comunicação Visual, a 

partir do conteúdo “Ilustração” em Educação Visual?  

 

- Qual o impacto da interacção com os respectivos suportes, ao nível da Motivação, 

Autonomia, Comunicação e Expressão Visual, a partir desta unidade didáctica? 

 

Pelos dados obtidos no presente estudo podemos concluir que as TIC realmente facilitam e 

promovem melhorias na aprendizagem de um conteúdo programático neste contexto 

educativo. Claro que não é a utilização por si só do computador na sala de aula que o fará. 

O sucesso da aprendizagem continua a depender do desempenho do professor; a atitude e 

a postura deste é que tem que ser outra, face a estas potencialidades proporcionadas pelo 

recurso às TIC em EV. Neste estudo, as estratégias de ensino-aprendizagem foram 

desenvolvidas e as actividades planificadas, com base na intenção de utilização das TIC. 

Claro que, se tivessem sido pensadas tendo como ponto de partida os recursos tradicionais, 

muito provavelmente os resultados não teriam sido os mesmos, embora não queiramos com 

isto dizer que as aprendizagens viessem a revelar-se significativas, até porque essas 

metodologias ditas tradicionais já não correspondem às expectativas dos nossos alunos. Já 

não servem eficazmente o nosso “público-alvo”. É verdade que a dada altura, na turma B, 

que trabalhou os suportes tradicionais, verificámos algum entusiasmo e motivação pela 

inovação das abordagens, mas os meios disponibilizados não eram os adequados e nesses 

momentos estavam até de alguma forma desajustados. A metodologia que serviu 

positivamente uma estratégia de ensino-aprendizagem com recurso às TIC, não resultou da 

mesma forma quando os recursos eram os tradicionais. 

Em qualquer área curricular, e na nossa em particular, a utilização das TIC pressupõe a 

adequação das estratégias e metodologias em todo o processo. Claro que, dadas as 

características da nossa disciplina, seria um erro pensar que os suportes tradicionais 

“caíram em desuso”. Não, antes pelo contrário, o que “caiu em desuso” foram as estratégias 
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e metodologias que lhe estão associadas a maior parte das vezes. Provavelmente o ideal 

até é abordar esta temática com recurso aos dois suportes, mas disso falaremos mais à 

frente. Até porque a ilustração digital é hoje uma técnica, ou mais ainda, uma linguagem, 

tão válida como outra qualquer. Continuar a deixar os nossos alunos terminarem o ensino 

básico sem contactarem com esta nova forma de expressão da linguagem visual podemos 

considerar uma falha grave, naquilo que deve ser a sua formação enquanto cidadão. 

Neste estudo, não foi especificamente dos resultados ao nível da expressão que tratámos; 

no entanto não podemos deixar de observar o crescimento que a esse nível se verificou, a 

autonomia e a auto-estima que esta nova ferramenta provocou. De repente as expressões, 

que todos nós tão bem conhecemos na nossa disciplina – “não tenho jeito”, “não sou capaz” 

– começaram a ser postas em causa. Primeiro esta era uma ferramenta que ainda ninguém 

dominava; era como se os “bons”, que “têm jeito”, passassem de um momento para o outro 

a ficar em pé de igualdade com os outros. Claro que isto não era verdade, porque a sua 

memória visual mais desenvolvida ou exercitada (porque é disto que se trata a maior parte 

das vezes) continuava a existir; a técnica é que ainda não estava explorada. Mas este 

simples facto teve dois efeitos: por um lado, os que normalmente atingiam o que se 

pretendia com mais facilidade, viram-se numa situação de aprendizagem consciente, e 

aquela atitude, muitas vezes pouco colaborativa com os colegas que julgam não ser 

capazes, alterou-se, o que por outro lado beneficiou os outros que se viram apoiados e até 

de alguma forma as duvidas eram semelhantes; afinal ter dúvidas e “falta de jeito” era “coisa 

de todos”. Esta perspectiva de interacção é importante salientar, porque embora eles 

estivessem organizados em grupos de pares e esse nível de interacção se tenha verificado, 

o que mais se evidenciou foi a partilha de informação e experiências entre colegas, que 

circulavam pelos vários locais de trabalho estabelecendo relações de inter-ajuda e 

colaboração surpreendentes. 

Esta dinâmica de interacção que se criou na sala de aula, reforçada pelas novas 

abordagens adequadas à estratégia, resultaram numa motivação e num aumento da auto-

estima relevantes. Recordamos, por exemplo, dois comentários que várias vezes se ouviu 

ao longo deste estudo “Estas aulas são altamente professora”; “Fale com o professor para 

nos deixar vir mais vezes, depois disto”. 

Ao nível da interacção com o suporte, os resultados foram ainda mais entusiasmantes. Foi 

evidente o fascínio que o suporte e as ferramentas digitais provocaram nos alunos. A 

possibilidade de fazer, apagar, refazer, errar e voltar a errar, a maior parte das vezes sem 

ter que voltar ao início, como já antes tivemos oportunidade de referir, promoveu a 

espontaneidade e a desinibição. Assumindo uma atitude experimental, estes alunos sabiam 

que podiam corrigir facilmente o trabalho ou mesmo experimentar outras soluções, porque 
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tinham sempre a hipótese de voltar a qualquer ponto do desenvolvimento do trabalho. O 

outro grupo, com muito mais receios, assumiu uma atitude muito mais contida, sobretudo 

em situações novas. A procura de referências anteriores era uma constante, e só quando a 

proposta se aproximou daquilo que também poderia ser o adequado aos suportes e 

ferramentas tradicionais, é que a atitude se alterou. 

Uma outra observação que fizemos foi o facto de que os alunos que trabalharam com 

recursos tradicionais muito rapidamente davam os seus trabalhos por concluídos. Encontrar 

o momento “final”, não era necessariamente um dilema. O outro grupo não conseguia ter 

essa percepção: mais do que vontade, a necessidade de perceber até onde é que esta 

nova ferramenta “conseguia” ir, quais os seus limites, sobrepunha-se à concretização da 

actividade.  

Concluímos que a utilização das TIC constitui, de facto, uma vantagem na construção de 

aprendizagens significativas na Gramática da Linguagem Plástica e Comunicação Visual, a 

partir do conteúdo “ilustração” em Educação Visual. A diferença entre os resultados dos pré 

e pós-testes realizados confirmam-no e os valores do t test dão-nos a indicação de que a 

turma que trabalhou os suportes digitais conseguiu uma aprendizagem mais eficiente do 

conteúdo, uma vez que evoluiu significativamente do pré para o pós-teste, enquanto que a 

turma B não alterou significativamente o seu nível. 

 

 

5.3. Sugestões para futuras investigações 

Ao limitarmos este estudo às questões tratadas, provocámos o levantar de outras questões 

que nos parecem pertinentes.  

Sendo a ilustração digital hoje assumida como uma forma de expressão da linguagem 

visual, com códigos próprios que a diferenciam, e que a colocam ao nível de qualquer outro 

tipo de expressão plástica da linguagem visual, não seria de considerarmos a utilização dos 

dois suportes colaborativamente nesta unidade didáctica? A própria natureza da disciplina 

apela à riqueza da multiplicidade de aprendizagens e diversificação de experiências. Limitar 

a expressão plástica da comunicação visual a esta forma de expressão, hoje com vida 

própria, poderá ser tão limitador como não a abordar. 
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E seguindo ainda esta linha de pensamento, seria de interesse reflectir sobre a influência 

destes recursos digitais na expressão gráfica. O emergir desta nova linguagem veio 

questionar conceitos no domínio da expressão plástica, há muito instituídos, e aos quais 

continuamos a resistir. É certo que as condições físicas e materiais nas nossas escolas são 

muitas vezes o maior obstáculo à diversificação de experiências de aprendizagem. No 

entanto, temos sempre que ter presente que, até com um só computador dentro da sala é 

possível promover aprendizagens significativas. Mas como? No contexto preciso deste 

estudo.  

Outra questão de interesse seria poder prolongar o estudo de forma a envolver um universo 

mais alargado, não só a outras turmas, como também a outros conteúdos programáticos, 

podendo mesmo assumir um carácter interdisciplinar. Será que quando propomos aos 

alunos a ilustração, inserida na didáctica da comunicação visual, com recursos digitais, de 

uma obra que estão simultaneamente a explorar em Língua Portuguesa, os resultados em 

termos de aprendizagem, na referida disciplina, também mostram diferenças significativas? 

Até que ponto as nossas estratégias com base nas TIC se podem estender 

interdisciplinarmente de uma forma positiva? 

Todos os dados e resultados obtidos levam-nos assim a concluir que a utilização do 

computador na sala de aula neste contexto específico, pode potenciar aprendizagens 

significativas, envolvendo o aluno activamente no seu processo de aprendizagem, mas 

ainda há muito por reflectir. 
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Anexo I.I - Grelha de Registo de Observação: sessões 1 e 2 turmas A e B 

 

Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 
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Grelha de Registo de Observação: sessões 1 e 2                  9º ano de escolaridade 
Turmas A  e B   

 

Parâmetros a observar 

 

- Atenção demonstrada pelos alunos manifestando envolvimento e curiosidade. 

- Participação ao questionar a realidade observada. 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas. 

- Estranheza quanto aos conceitos tratados. 

- Nível de participação geral. 

- Motivação demonstrada. 

- Ligação das aprendizagens a situações do quotidiano. 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Actividade  

 

Introdução ao estudo do conteúdo “ilustração”. 

Análise de várias ilustrações ao nível da gramática visual: expressividade e tipos de linha; a luz e a sombra; 
linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia ; a textura táctil e visual; dinâmica e movimento; peso 
visual das formas. 

 

Registos 

(preencher após observação) 
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Anexo I.II - Grelha de Registo de Observação: sessão 4 turma A 
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Grelha de Registo de Observação: sessão 4                  9º ano de escolaridade 
Turma  A 

 

Parâmetros a observar 

 

- Atenção demonstrada pelos alunos manifestando envolvimento e curiosidade. 

- Participação na exploração do software/ exploração dos materiais. 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas. 

- Estranheza quanto ao novo suporte. 

- Nível de participação geral. 

- Motivação demonstrada. 

- Ligação das aprendizagens à temática anterior. 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Actividade  

 

Apresentação e exploração do software a desenvolver. 

 

Registos 

(preencher após observação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 

 
 

140 

Anexo I.III - Grelha de Registo de Observação: sessão 4 turma B 

 

Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

Grelha de Registo de Observação: sessão 4                  9º ano de escolaridade 
Turma  B 

 

Parâmetros a observar 

 

- Atenção demonstrada pelos alunos manifestando envolvimento e curiosidade. 

- Participação na exploração dos materiais. 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas. 

- Nível de participação geral. 

- Motivação demonstrada. 

- Ligação das aprendizagens à temática anterior. 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Actividade  

 

Exploração dos materiais e suporte a trabalhar durante o estudo. 

 

Registos 

(preencher após observação) 
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Anexo I.IV - Grelha de Registo de Observação: sessões 5 a 7 turmas A e B 
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Grelha de Registo de Observação: sessões 5 a 7                  9º ano de escolaridade 
Turmas A e B 

 

Parâmetros a observar 

 

- Atenção demonstrada pelos alunos manifestando envolvimento e curiosidade. 

- Participação na actividade e estratégias adoptadas na realização das tarefas. 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas. 

- Interacção com os colegas e suportes. 

- Facilidade de representação e expressão. 

- Nível de participação geral.   

- Motivação demonstrada. 

- Facilidade na aplicação dos conteúdos. 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Actividade  

 

Registo plástico de sensações/emoções. 

 

Registos 

(preencher após observação) 
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Anexo I.V - Grelha de Registo de Observação: sessões 9 a 11 turmas A e B 
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Grelha de Registo de Observação Aulas 9 a 11                            9º ano de escolaridade  
Turmas A e B 

 

Parâmetros a observar 

 

- Atenção demonstrada pelos alunos manifestando envolvimento e curiosidade. 

- Participação na actividade e estratégias adoptadas na realização das tarefas. 

- Pertinência das questões levantadas e dúvidas apresentadas. 

- Interacção com os colegas e suporte. 

- Facilidade de representação e expressão. 

- Nível de participação geral.   

- Motivação demonstrada. 

- Facilidade na aplicação dos conteúdos. 

- Outras questões que se considerem relevantes para a investigação. 

 

Actividade  

 

Ilustração de um poema. 

 

Registos 

(preencher após observação) 
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Grelha de Registo de Vídeo nº                             Turma:                   Data: 

 

 

Registos 

(preencher após análise da gravação de vídeo) 
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Anexo III.I – Critérios de Correcção do Pré-teste 

I 

1. a 
2. b 
3. b 
4. a 
5. a 
6. c 
7. a 

4 pontos para cada resposta correcta. 

 

II 

1. A 
2. A 
3. B 
4. A 
5. A 

4 pontos para cada resposta correcta. 

 

III 

a) e  b) x 3 

      4 pontos para cada registo correcto 

      2.  

      4 pontos a distribuir pela representação, sombra própria e sombra projectada. 

 

IV 

1. e   2. x 2 

6 pontos para cada resposta correcta. A resposta parcial 3 pontos. 
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Anexo IV – Pós-teste 
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Anexo IV.I – Critérios de Correcção do Pós-teste 

I 

8. a 
9. b 
10. b 
11. a 
12. a 
13. c 
14. a 

4 pontos para cada resposta correcta. 

 

II 

6. A 
7. B 
8. A 
9. A 
10. A 

4 pontos para cada resposta correcta. 

 

III 

b) e  b) x 3 

      4 pontos para cada registo correcto 

      2.  

      4 pontos a distribuir pela representação, sombra própria e sombra projectada. 

 

IV 

2. e   2. x 2 

6 pontos para cada resposta correcta. A resposta parcial 3 pontos. 
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Anexo VII – Questionário para Caracterização das Turmas 
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Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
QUESTIONÁRIO  

CARACTERIZAÇÃO DA TURMA 
O presente questionário insere-se no estudo que eu, Alice Cardoso, professora de Educação Visual, estou a 
desenvolver no âmbito de uma dissertação de mestrado em Multimédia em Educação, pela Universidade de Aveiro. 
Tem como objectivo caracterizar os diferentes elementos das turmas do 9º ano do ensino Básico, para posterior 
análise e selecção dos intervenientes no trabalho que pretendo desenvolver, baseado na aprendizagem de um 
conteúdo da disciplina de EV, utilizando um software educativo. 
Obrigado pela vossa colaboração! 
 

A. Dados do aluno 

 

1. Turma:  

2. Nome/Nº: 

3. Sexo  F [   ] M [   ] 

4. Idade: 

5. A que distância fica a tua residência da escola? 

 

B. Dados familiares 

 

1. Profissão do Pai: 

 

2. Profissão da Mãe: 

 

3. Tens irmãos? Quantos? 

 

 

C. A escola 

 

1. Ficaste retido em algum ano escolar?  Sim [   ] Não [   ] 

2. Em que disciplinas tens menos dificuldades? 

 

3. Em que disciplinas tens mais dificuldades? 

 

4. Qual foi a tua avaliação a Língua Portuguesa no final do 8º ano? 

 

5. Qual foi a tua avaliação a Educação Visual no final do 8º ano? 

 

6. Alguma vez frequentaste o apoio educativo ou ensino especial? Sim [   ] Não [   ] 
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7. O teu encarregado de Educação acompanha regularmente o teu percurso escolar durante o ano lectivo?  
Sim [   ]   Não [   ] 

8. Onde costumas estudar? 

 

 

9. Quanto tempo estudas por dia? 

 

10. Tens alguém que te ajude a estudar? Quem? 

 

11. Já alguma vez utilizaste um computador? Sim [   ] Não [   ] 

12. Tens computador em casa?  Sim [   ] Não [   ] 

13. Quando utilizas o computador é para: 

a. Estudar   [   ] 

b. Jogar   [   ] 

c. Enviar e-mails  [   ] 

d. Navegar na Internet [   ] 

e. Outro   [   ] 

 

14. Que profissão gostarias de ter? 

 

 

D. Tempos livres 

 

1. Quanto tempo livre tens durante o dia? 

a. Menos de uma hora [   ] 

b. Entre uma a duas horas         [   ] 

c. De duas a três horas              [   ] 

d. Mais de três horas                 [   ] 

 

2. Com quem costumas brincar? 

 

3. Como passas os teus tempos livres? 

 

4. Participas em algum clube na escola? Qual? 

 

5. Costumas utilizar o computador nos teus tempos livres? Para quê? 

 

 

 

 

Terminaste o preenchimento do questionário. 

Obrigado pela tua colaboração! 
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Anexo VIII.I – Planificação da Unidade de Trabalho - Turma A 

 

Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Planificação da Unidade Didáctica “Ilustração”               9º ano de escolaridade  
Turma A 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

a. Questionar a realidade observada; 

b. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

c. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

d. Capacidade de decidir e projectar uma tarefa; 

e. Identificar problemas e aplicar métodos de trabalho; 

f. Avaliar e assumir uma postura critica perante as tarefas que se propõe realizar. 

g. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 

Competências específicas 

 

a. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

b. Aplicar regras de representação gráfica convencional e esquemas; 

c. Conceber formas obedecendo a alguns princípios de representação; 

d. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

e. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Gramática visual: 

Expressividade e tipos de linha 

A luz e a sombra 

Linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia  

A textura táctil e visual 

Dinâmica e movimento 

Peso Visual 

Expressão gráfica 
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Estratégias/ Actividades 

 

I . 135’  Aula 1 e 2 

Diálogo sobre a unidade didáctica a desenvolver. Introdução ao estudo do conteúdo “ilustração”. A ilustração como 
clarificação da mensagem no processo de comunicação.  Visionamento de vários tipos de ilustração: infantil; 
pedagógica; cientifica; de banda desenhada; de animação; de moda; editorial; cénica. Diferentes e possíveis 
técnicas/materiais utilizados na ilustração: materiais plásticos (grafite; aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; 
pasteis; lápis de cera); técnicas digitais; fotografia; colagens; técnicas mistas. 

Análise de várias ilustrações ao nível da gramática visual: expressividade e tipos de linha; a luz e a sombra; 
linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia ; a textura táctil e visual; dinâmica e movimento; peso 
visual das formas. 

Solicitação à participação oral dos alunos durante a análise. Fornecimento de ficha informativa com tópicos 
relevantes resultantes das análises feitas ao longo das aulas. 

 

II. 45 ‘  Aula 3 

Aplicação do pré-teste individualmente. 

 

III.  90’  Aula 4 

Apresentação e exploração do software a desenvolver. 

 

IV.  135’   Aula 5, 6 e 7 

Jogos de sensações/emoções e registo plástico das mesmas. 
Apresentação de 5 ruídos do meio ambiente sobre os quais os alunos deverão fazer registos gráficos, das 

sensações provocadas: gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que range e bate; melodia de uma caixa 

de música. Para cada “ruído” os alunos deverão fazer registos digitais de, linha, mancha, cor, exprimindo a 

aparência visual das diferentes sensações. 

Representação de cinco movimentos efectuados por alunos com orientação do professor, sobre os quais os alunos 

deverão fazer registos gráficos. Para cada movimento os alunos deverão fazer registos gráficos de, linha, mancha, 

cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual dos mesmos. 

 

Apresentação de uma listagem de sensações/emoções através de palavras, sobre as quais os alunos deverão 

fazer registos gráficos: lentidão; velocidade; alegria; medo; calor. Para cada palavra os alunos deverão fazer 

registos gráficos de, linha, mancha, cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual das 

diferentes sensações/emoções. 

 

V.  135’  Aula 8, 9 e 10 

Os alunos deverão desenvolver a proposta de trabalho aplicando os conceitos abordados. Para isso devem ilustrar 
um poema utilizando um suporte digital (computador). 

 

VI.  45’  Aula 11 

Aplicação do pós-teste. 
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Recursos 

Computadores; software; CD’s; projector multimédia; câmara de filmar; cassetes de vídeo; imagens de texturas 
visuais; leitor de CD’s 

 

Avaliação 

Avaliação contínua; Observação directa; Pré-teste e pós-teste; Auto-avaliação 

 

Aulas previstas 

11 Aulas: 5 blocos de 90’ e 6 blocos de 45 ‘.  
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Anexo VIII.II – Planificação da Unidade de Trabalho - Turma B 

 

Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Planificação da Unidade Didáctica “Ilustração”               9º ano de escolaridade  
Turma B 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

h. Questionar a realidade observada; 

i. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

j. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

k. Capacidade de decidir e projectar uma tarefa; 

l. Identificar problemas e aplicar métodos de trabalho; 

m. Avaliar e assumir uma postura critica perante as tarefas que se propõe realizar. 

n. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
Competências específicas 

 

f. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

g. Aplicar regras de representação gráfica convencional e esquemas; 

h. Conceber formas obedecendo a alguns princípios de representação; 

i. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

j. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Gramática visual: 

Expressividade e tipos de linha 

A luz e a sombra 

Linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia  

A textura táctil e visual 

Dinâmica e movimento 

Peso Visual 

Expressão gráfica 
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Estratégias/ Actividades 

 

I . 135’  Aula 1 e 2 

Diálogo sobre a unidade didáctica a desenvolver. Introdução ao estudo do conteúdo “ilustração”. A ilustração como 
clarificação da mensagem no processo de comunicação.  Visionamento de vários tipos de ilustração: infantil; 
pedagógica; cientifica; de banda desenhada; de animação; de moda; editorial; cénica. Diferentes e possíveis 
técnicas/materiais utilizados na ilustração: materiais plásticos (grafite; aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; 
pasteis; lápis de cera); técnicas digitais; fotografia; colagens; técnicas mistas. 

Análise de várias ilustrações ao nível da gramática visual: expressividade e tipos de linha; a luz e a sombra; 
linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia ; a textura táctil e visual; dinâmica e movimento; peso 
visual das formas. 

Solicitação à participação oral dos alunos durante a análise. Fornecimento de ficha informativa com tópicos 
relevantes resultantes das análises feitas ao longo das aulas. 

 

II. 45 ‘  Aula 3 

Aplicação do pré-teste individualmente. 

 

III.  90’  Aula 4 

Apresentação e exploração dos materiais e suportes a desenvolver 

 

IV.  135’   Aula 5, 6 e 7 

Jogos de sensações/emoções e registo plástico das mesmas. 
Apresentação de 5 ruídos do meio ambiente sobre os quais os alunos deverão fazer registos gráficos, das 

sensações provocadas: gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que range e bate; melodia de uma caixa 

de música. Para cada “ruído” os alunos deverão fazer registos digitais de, linha, mancha, cor, exprimindo a 

aparência visual das diferentes sensações. 

Representação de cinco movimentos efectuados por alunos com orientação do professor, sobre os quais os alunos 

deverão fazer registos gráficos. Para cada movimento os alunos deverão fazer registos gráficos de, linha, mancha, 

cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual dos mesmos. 

 

Apresentação de uma listagem de sensações/emoções através de palavras, sobre as quais os alunos deverão 

fazer registos gráficos: lentidão; velocidade; alegria; medo; calor. Para cada palavra os alunos deverão fazer 

registos gráficos de, linha, mancha, cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual das 

diferentes sensações/emoções. 

 

V.  135’  Aula 8, 9 e 10 

Os alunos deverão desenvolver a proposta de trabalho aplicando os conceitos abordados. Para isso devem ilustrar 
um poema utilizando um suporte papel e alguns materiais plásticos disponibilizados pela escola. 

 

VI.  45’  Aula 11 

Aplicação do pós-teste. 
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Recursos 

Câmara de filmar; cassetes de vídeo; texturas visuais; papel; marcadores; lápis de cor, lápis de cera, grafite e 
outros escolhidos pelos alunos dentro da oferta de escola possível. 

 

Avaliação 

Avaliação contínua; Observação directa; Pré-teste e pós-teste; Auto-avaliação 

 

Aulas previstas 

11 Aulas: 5 blocos de 90’ e 6 blocos de 45 ‘.  
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Anexo VIII.III – Planificação da Sessão de Trabalho 1 – Turmas A e B 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Plano de aula nº1  Data:                9º ano de escolaridade 
Turma A e B 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

a. Questionar a realidade observada; 

b. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

c. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

d. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
Competências específicas 

 

a. Analisar objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

b. Analisar objectos plásticos em função de mensagens; 

c. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Gramática visual 

 

 

Estratégias/ Actividades 

10’ 

Diálogo com os alunos. Explicação da unidade de trabalho. Objectivos da investigação e actividades a serem 
desenvolvidas neste âmbito. Solicitação à participação oral dos alunos e esclarecimento de dúvidas. 

 

20’ 

Introdução ao estudo do conteúdo “ilustração”. A ilustração como clarificação da mensagem no processo de 
comunicação.  Visionamento de vários tipos de ilustração: infantil; pedagógica; cientifica; de banda desenhada; de 
animação; de moda; editorial; cénica. Diferentes e possíveis técnicas/materiais utilizados na ilustração: materiais 
plásticos (grafite; aguarelas; guaches; marcadores; lápis de cor; pasteis; lápis de cera); técnicas digitais; fotografia; 
colagens; técnicas mistas. 

Solicitação à participação oral dos alunos para colocação de dúvidas e questões sobre a temática. 
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15’ 

Diálogo com os alunos e solicitação à sua participação oral para a sistematização de conhecimentos da temática 
abordada. 

 

Recursos  

Computador; Projector multimédia; câmara de filmar; cassetes de vídeo. 
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Anexo VIII.IV – Planificação da Sessão de Trabalho 2 – Turmas A e B 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Plano de aula nº2  Data:            9º ano de escolaridade 
Turma A e B 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Visual 

 

Competências gerais 

 

a. Questionar a realidade observada; 

b. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

c. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

d. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
Competências específicas 

 

a.     Analisar objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

b. Analisar objectos plásticos em função de mensagens; 

c. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Gramática visual 

 

Estratégias/ Actividades 

15’ 

Diálogo com os alunos e solicitação à sua participação oral para a sistematização de conhecimentos da temática 
abordada na aula anterior. 

 

60’ 

Análise de várias ilustrações ao nível da gramática visual: expressividade e tipos de linha; a luz e a sombra; 
linguagem da cor – qualidades; policromia e monocromia ; a textura táctil e visual; dinâmica e movimento; peso 
visual das formas. 

Solicitação à participação oral dos alunos durante a análise. 
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15’ 

Diálogo com os alunos para a sistematização de conhecimentos da temática abordada. 

Entrega de uma ficha informativa com tópicos relevantes resultantes das análises feitas ao longo das duas aulas. 

 

Recursos  

Computador; Projector multimédia; câmara de filmar; cassetes de vídeo. 
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Anexo VIII.V – Planificação das Sessões de Trabalho 5 a 7 – Turma A 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Plano de aula nº5  Data:            9º ano de escolaridade 
Turma A  

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

a. Questionar a realidade observada; 

b. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

c. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

d. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
 
Competências específicas 

 

a. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

b. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

d. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

e. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Expressão gráfica 

 

Estratégias/ Actividades 

 

15’ 

Diálogo com os alunos sobre a actividade a desenvolver, com recurso a exemplos práticos. 

 

40’   
Apresentação de 5 ruídos do meio ambiente sobre os quais os alunos deverão fazer registos gráficos, das 

sensações provocadas: gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que range e bate; melodia de uma caixa 

de música. Para cada “ruído” os alunos deverão fazer registos digitais de, linha, mancha, cor, exprimindo a 

aparência visual das diferentes sensações. 
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15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 
40’ 

Representação de cinco movimentos efectuados por alunos com orientação do professor, sobre os quais os alunos 

deverão fazer registos gráficos. Para cada movimento os alunos deverão fazer registos gráficos de, linha, mancha, 

cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual dos mesmos. 

15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 
40’ 

Apresentação de uma listagem de sensações/emoções através de palavras, sobre as quais os alunos deverão 

fazer registos gráficos: lentidão; velocidade; alegria; medo; calor. Para cada palavra os alunos deverão fazer 

registos gráficos de, linha, mancha, cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual das 

diferentes sensações/emoções. 

15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 

Recursos  

 
Computadores; software; projector multimédia; câmara de filmar; cassetes de vídeo; leitor de CD’s. 
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Anexo VIII.VI – Planificação das Sessões de Trabalho 5 a 7 – Turma B 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 
Plano de aula nº5  Data:            9º ano de escolaridade 
Turma B  

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

e. Questionar a realidade observada; 

f. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

g. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

h. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
 
Competências específicas 

 

a. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

b. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

f. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

g. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Expressão gráfica 

 

Estratégias/ Actividades 

 

15’ 

Diálogo com os alunos sobre a actividade a desenvolver, com recurso a exemplos práticos. 

 

40’   
Apresentação de 5 ruídos do meio ambiente sobre os quais os alunos deverão fazer registos gráficos, das 

sensações provocadas: gato a miar; berbequim a furar; porta mal oleada que range e bate; melodia de uma caixa 

de música. Para cada “ruído” os alunos deverão fazer registos digitais de, linha, mancha, cor, exprimindo a 

aparência visual das diferentes sensações. 
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15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 
40’ 

Representação de cinco movimentos efectuados por alunos com orientação do professor, sobre os quais os alunos 

deverão fazer registos gráficos. Para cada movimento os alunos deverão fazer registos gráficos de, linha, mancha, 

cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual dos mesmos. 

15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 
40’ 

Apresentação de uma listagem de sensações/emoções através de palavras, sobre as quais os alunos deverão 

fazer registos gráficos: lentidão; velocidade; alegria; medo; calor. Para cada palavra os alunos deverão fazer 

registos gráficos de, linha, mancha, cor e escolha de uma textura visual, exprimindo a aparência visual das 

diferentes sensações/emoções. 

15’ 

Solicitação à participação oral dos alunos no sentido de os fazer reflectir sobre a gramática da Comunicação Visual. 

 

Recursos  

 

Câmara de filmar; cassetes de vídeo; imagens de texturas visuais; papel; marcadores; lápis de cor e outros 
escolhidos pelos alunos com base na oferta possível da escola. 
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Anexo VIII.VII – Planificação das Sessões de Trabalho 8 a 10 – Turma A 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

Plano de aulas nº 8 a 10  Data:                9º ano de escolaridade  
Turma A 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

o. Questionar a realidade observada; 

p. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

q. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

r. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
 
Competências específicas 

 

h. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

i. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

j. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

k. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

l. Aplicar regras de representação gráfica. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Expressão gráfica 

Gramática visual 

 

Estratégias/ Actividades 

 

25’ 

Apresentação e explicação da proposta de trabalho de ilustração de um poema “O mostrengo”. Esclarecimento de 
dúvidas. 
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200’   

Os alunos deverão desenvolver a proposta de trabalho aplicando os conceitos abordados sobre a Gramática da 
Linguagem Plástica e Visual. Para isso devem ilustrar um poema utilizando um suporte digital (computador).  

 

 

Recursos  

 

Computadores; software; projector multimédia; câmara de filmar; cassetes de vídeo; imagens de texturas visuais. 
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Anexo VIII.VIII – Planificação das Sessões de Trabalho 8 a 10 – Turma B 

 
Universidade de Aveiro – 2006 

Multimédia em Educação 

Comunicação Visual: suportes multimédia ilustrados 
Estudo de Casos sobre a aprendizagem da ilustração com recurso à tecnologia multimédia no 3º CEB 

 

Plano de aulas nº 8 a 10  Data:                9º ano de escolaridade  
Turma B 

 

Áreas de exploração 

 

Ilustração – Comunicação Visual – Expressão Gráfica 

 

Competências gerais 

 

s. Questionar a realidade observada; 

t. Prestar atenção a situações e problemas manifestando envolvimento e curiosidade; 

u. Identificar e articular saberes e conhecimentos para compreender uma situação ou problema. 

v. Reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas; 
 
 
Competências específicas 

 

m. Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual: composição e expressão; 

n. Conceber objectos plásticos em função de mensagens; 

o. Reconhecer diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

p. Aplicar de forma funcional diferentes códigos visuais e conceitos estruturantes. 

q. Aplicar regras de representação gráfica. 

 

Conteúdos 

 

Processo de comunicação plástica e visual 

Expressão gráfica 

Gramática visual 

 

Estratégias/ Actividades 

 

25’ 

Apresentação e explicação da proposta de trabalho de ilustração de um poema “O mostrengo”. Esclarecimento de 
dúvidas. 
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200’   

Os alunos deverão desenvolver uma proposta de trabalho aplicando os conceitos abordados sobre a Gramática da 
Linguagem Plástica e Visual. Para isso devem ilustrar um poema utilizando como suporte papel de desenho e 
materiais disponibilizados pela escola.  

 

 

Recursos  

 

Câmara de filmar; cassetes de vídeo; imagens de texturas visuais; papel; marcadores; lápis de cor e outros 
escolhidos pelos alunos com base na oferta possível da escola. 
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Anexo X.I  – Fichas de Trabalho – Turma A 
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Anexo X.II – Fichas de Trabalho – Turma B 
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Anexo XI – CD 

 
 
Este CD contém: 
 
- Trabalho de ilustração e animação realizado pelo designer Caio Vianna de Lima Netto nas 
Oficinas do Professor Rodolfo Joaquim Pinto da Luz (UFSC - Universidade Federal de 
Santa Catarina e SEI – Secretaria Extraordinária de Informática), utilizado como recurso de 
apoio na 1ª sessão de trabalho. 
 
- Selecção de ilustrações apresentadas nas duas primeiras sessões de trabalho. 
 
- Sequência de ruídos utilizados no estudo. 
 
- Sequência de movimentos representados no estudo. 
 
- Trabalhos realizados pelos alunos das turmas. Originais na turma A e registos fotográficos 
na turma B. 
 
 



Os anexos desta tese apenas poderão ser consultados através do CD-ROM. 

 

Por favor queira dirigir-se ao 4º piso da Biblioteca e solicitá-lo no balcão de 

atendimento. 


	212949.pdf
	capas.pdf
	resumos.pdf
	corpo da dissertação.pdf
	Anexos.pdf

	anexos.pdf



