
Resumo 

A Internet mudou o panorama geral de todo o processo de construção de conhecimento na actual 

sociedade de informação. Através da utilização desta ferramenta de modelação de informação, 

podemos aceder facilmente a qualquer área de interesse. É-nos permitido investigar, pesquisar, 

recolher informação e imagens com um simples click no rato. Ao navegar na Web constatamos que 

as tecnologias de informação e comunicação permitem a educação do indivíduo, podendo definir o 

seu rumo e a sua especialização na área que mais lhe interessa e no período que necessita.  

A formação construída através da Web pode estender-se ao ramo educacional, nomeadamente na 

área das artes visuais, especificamente ao ensino da disciplina de Educação Visual e Artística. 

Através da Internet, é possível divulgar, formar e sensibilizar toda uma comunidade escolar para as 

artes visuais.  

O ensino das artes visuais é feito de um modo muito pessoal (a metodologia do ensino é geralmente 

influenciada pela experiência profissional do professor) tomando-se por vezes restritivo e pouco 

motivador ao nível do ensino básico e secundário. A solução não está definitivamente nos manuais 

escolares da disciplina, estes não têm um carácter obrigatório e raramente são utilizados dentro da 

sala de aula. Actualmente o ensino das artes visuais é essencialmente baseado numa apresentação 

dos conteúdos programáticos de uma forma teórica e posteriormente desenvolvido através de uma 

experimentação exaustiva ou não das técnicas estudadas baseada em modelos observados e 

discutidos na aula. Este processo é limitado pelo tempo escasso de um ou dois tempos lectivos 

semanais. Toda esta situação dificulta a flexibilização na aplicação do conhecimento, numa área de 

estudo que requer um vasto leque de conhecimento das técnicas, dos materiais e das obras/projectos 

já realizados, quer por autores de referência, quer por outros alunos ou escolas.  

O processo de ensino/aprendizagem das artes visuais pode ser complementado através do contributo 

prestado pelas tecnologias de informação e comunicação, que com todas as suas potencialidades 

podem desempenhar, atractivamente, um papel facilitador na construção do conhecimento.  

O núcleo deste trabalho baseia-se no desenvolvimento de um sistema multimédia de construção de 

conhecimento no ensino das artes visuais tendo a Web como suporte e que se intitula de EVA 

(abreviatura de Educação Visual e Artística). Tem aplicação no ensino presencial; contudo, pode 

fomentar uma aprendizagem pro-activa. A sua aplicação no ensino presencial permite disponibilizar 

os conteúdos programáticos da disciplina na Internet, o esclarecimento de dúvidas e o debate de 

ideias.  

O sistema multimédia é assumido como uma ferramenta auxiliar do processo ensino/aprendizagem e 

pretende essencialmente incrementar a relação presencial entre professor e aluno.  

A aprendizagem pro-activa surge como consequência de um dinamismo imposto pela aplicação 

desenvolvida, tendo em vista uma abordagem paralela dos conteúdos programáticos da disciplina ou 



actividades extra-curriculares, convidando o utilizador a explorar o interface e a construir a sua própria 

aprendizagem.  

Abstract 

Internet has changed the global view of all process of knowledge construction in the present world of 

information. Using this new tool which shapes information, you can easily have access to any area of 

interest. You are allowed to investigate, research, pick information and pictures with a simple click on 

the mouse.  

If you travel in the Web you confirm that the techonogies of information and communication allow the 

individual education, defining his way and his specialisation in the area of major interest and in the 

right period of time. The information built through the Web can be extended to the educational field, 

especially to the one of visual arts, specifically to the subject of Visual and Artist Education. Through 

Internet, it is possible to reveal, educate and touch all the school community to visual arts.  

The teaching of visual arts is carried out in a personal way (the methodology used is usually 

influenced by the teacher’s professional experience), often being restrictive and not very motivating, in 

primary and secondary school. The solution is not definitely in manuals for this school subject, since 

they are not obligatory and are rarely used in the classroom.  

Nowadays the teaching of visual arts is essentially based on a theoretical presentation of planned 

contents and then it is accomplished through an experiment, exhaustive or not, of studied techniques, 

based on models observed and discussed in classroom. This process is restricted by the deficient time 

of one or two weekly lessons. All this situation makes more difficult the application of knowledge, in an 

area of studies which requires a varied range of knowledge of techniques, materials and 

works/projects already made, eithen by reference authors or other students and schools.  

The process of learning/teaching of visual arts can be complemented by the contribution of new 

technologies of information and communication which can attractively, with all their potentialities, have 

a facilitating role in knowledge construction.  

The essence of this work is the development of a multimedia system of knowledge construction in 

teaching visual arts having the Web as a support. Its name is EVA (Visual and Artistic Education) and 

it can be used in attendance school system and can also promotes a pro-active learning.  

Its application in the presence of the students makes the contents planned for this school subject 

available in Internet and makes possible to clarify doubts and discuss ideas.  

The multimedia system is assumed as an auxiliary tool in the learning/teaching process and it wishes 

mainly to develop the relationship teacher/student.  



The pro-active learning appears as consequence of a dynamism imposed by the developed 

application, having in view a parallel approach of the planned contents for the school subject or extra-

curriculum activities, inviting the user to explore the interface and build one’s own learning.  


