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   Resumo (síntese da tese): 

 

Esta investigação aponta para a importância do uso qualitativo dos meios 

audiovisuais, usados ―per si‖, ou integrados nas novas tecnologias e na 

internet, nos processos de ensino e de aprendizagem, e o seu contributo 

para o enriquecimento desses processos. 

 

 

Os meios audiovisuais são ferramentas que utilizam linguagens sensitivas, 

que aproximam os universos de educadores e educandos. Dessa forma, este 

estudo apresenta uma abordagem às posturas de professores e de alunos 

perante a utilização dos mesmos, em espaço de aula.  

 

 

Embora o universo da amostragem se tenha centrado nos alunos e 

professores do curso de comunicação audiovisual, de uma escola secundária, 

esta investigação, contemplou também, estudo, observação e análise, de 

pequenas amostras, em estratos escolares a montante (ensino primário) e a 

jusante (ensino superior) dessa população escolar, e, em alunos do ensino 

especial (surdos) e de origens culturais diferenciadas (diversidade cultural), 

permitindo ser um reflexo mais abrangente da contribuição desses meios 

para a difusão do conhecimento e da formação das aprendizagens, em 

espaço de aula. 
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Dentro deste âmbito, o meu trabalho de investigação teve como principais 

objetivos: 

- estudar o impacto que os meios audiovisuais têm no processo de 

memorização do conhecimento, e da sua implicação na participação de 

alunos e professores na produção de conteúdos de aprendizagem; 

- observar como a produção, a utilização e a difusão de recursos educativos 

baseados em audiovisuais, pode representar uma melhoria nas 

aprendizagens, um comportamento mais disciplinado, fomentar a 

participação e a motivação para aprender; 

- aferir como as tecnologias audiovisuais aplicadas à educação, são 

facilitadoras da aprendizagem em alunos com dificuldades de aprendizagem 

(alunos surdos e alunos que não dominam a língua nacional). 

 

Por último, perspetivar como os meios audiovisuais são facilitadores do 

conceito de que alunos e professores, podem ser protagonistas ativos da 

difusão do conhecimento, como produtores de conteúdos de aprendizagem. 

 

 

Palavras-Chave: 

Meios audiovisuais, aprendizagem com as novas tecnologias, aprendizagem 

participativa, diversidade, cocriação, ―prosumer‖. 
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   Abstract: 

 

The aim of this research is to demonstrate how the qualitative use of 

audiovisual content (per se or integrated into the new technologies and 

Internet), can be an enormous asset in a learning environment as an 

enrichment contributor compared to a more classic approach. 

 

Audiovisual media use a more sensitive language that can promote a better 

mediation of idiosyncratic universes, the ones of teachers and the ones of 

students. This essay presents an observation on both teachers and students 

in a classroom environment where audiovisual content can assume the 

above mentioned role. 

 

Although the sampled universe of this study was primarily focused on 

educators and apprentices of a visual communication course given at a 

specific high school of fine arts, this research also contemplated observation 

and analysis at primary schools and colleges. Within both universes were 

contemplated students with special needs, as hearing impaired, and different 

cultural backgrounds were also taken into account. That approach allowed 

this study to acknowledge audiovisual content’s efficiency and its real 

contribution to knowledge dissemination in a heterogenic classroom. 

 

In this sense my research work had as main intentions to: 

Study the impact of media content in the memorization process in a learning 

environment and its implications on the participation of students and 

teachers alike in the production of learning contents. 
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!Understand how the use of audiovisual media educational resources could 

represent an improvement in the learning process, and how it could promote 

a more disciplined behavior and encourage student’s participation and 

motivation. 

!Evaluate how audiovisual content could be an asset to special needs 

students. 

 

!Lastly, perceive how visual media could close the gap between teachers and 

students as active protagonists of a medium to promote knowledge 

broadcasting. 

 

Keywords: 

Audiovisual media, learning with new technologies, participatory learning, 

diversity, co-creation, "prosumer". 
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  Resumen de la tesis: 

Esta investigación apunta a la importancia de la utilización cualitativa de los 

medios audiovisuales, utilizados "per si", o integrados en las nuevas 

tecnologías e Internet, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y su 

contribución al enriquecimiento de estos procesos. 

Los medios audiovisuales son herramientas que utilizan lenguajes sensibles, 

acercándose a los universos de los educadores y estudiantes. Por lo tanto, 

este estudio presenta una aproximación a la actitud de los profesores y los 

estudiantes antes de su uso en el espacio aula. 

Aunque el universo de muestreo se ha centrado en estudiantes y profesores 

de comunicación audiovisual y educación secundaria. Esta investigación 

también contempla, el estudio, la observación y el análisis de poblaciones 

pequeñas debajo de este nicho académico (escuela primaria), por encima de 

este nicho académico (educación superior), en los estudiantes de educación 

especial (sordos) y de diferentes orígenes culturales (diversidad cultural), 

permitiendo ser un reflejo de la mayor contribución de estos medios para la 

difusión de conocimientos y la formación de aprendizaje, en aulas. 

En este contexto, el trabajo de investigación tiene como objetivos 

principales: 

- Estudiar el impacto que los medios audiovisuales tienen en el proceso de 

memorización del conocimiento, y sus implicaciones para la participación de 

estudiantes y profesores en la producción de contenidos de aprendizaje; 
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- Observar cómo la producción, uso y difusión de recursos educativos 

audiovisuales, pueden representar una mejora en el aprendizaje en relación 

a un comportamiento más disciplinado, al mismo tiempo que fomenta la 

participación y la motivación para aprender; 

 

- Evaluar cómo las tecnologías audiovisuales aplicadas a la educación, son 

facilitadores del aprendizaje en los alumnos con dificultades de aprendizaje 

(estudiantes sordos y los estudiantes que no dominan el idioma nacional). 

Por último, prever si las ayudas visuales son facilitadores de la idea de que 

los estudiantes y los profesores pueden ser protagonistas ativos de la 

difusión del conocimiento, y  se convierten en productores de contenidos de 

aprendizaje. 

Palabras clave: 

Medios audiovisuales, Tecnologías de la Información y Comunicación, el 

aprendizaje participativo, diversidad educativa, ―prosumer‖. 
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1.  INTRODUÇÃO. 

 

 

Esta investigação tem como objetivo refletir sobre a utilização dos meios 

audiovisuais como ferramentas que ajudam na construção do conhecimento, 

e como instrumentos estimuladores e motivadores das aprendizagens.  

 

 

Os meios audiovisuais, são poderosas ferramentas de aprendizagem, não só 

porque usam uma linguagem sensitiva, logo potencialmente estimulativa, 

mas também porque têm uma capacidade de síntese única, permitindo um 

processo cognitivo de arquivo da informação (processo de memorização) 

ímpar. 

 

Uma escola que não ensina ver televisão, a ver cinema, a usar as 

tecnologias da informação e da comunicação, é uma escola que não educa. 

 

A escola atual, tem que usar a TV e o vídeo como ferramentas pedagógicas 

de estimulação da aprendizagem em sala de aula, tornando possível uma 

educação transformadora que utiliza as tecnologias não apenas como mero 

meio de consumo, mas como ferramenta pedagógica. 

 

Educar, é questionar, refletir e produzir novos olhares frente ao que emerge 

na sociedade, visto que somos ―transformadores de realidades‖ e 

―multiplicadores de experiências‖, daí que a produção de conteúdos 

audiovisuais pelos alunos e pelos professores, oportuniza aos envolvidos, o 

autoconhecimento, a autoria, a autonomia e a reflexão crítica sobre a 

realidade vivenciada. 
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A sala de aula não deve ficar limitada apenas à apreciação de audiovisuais 

prontos, mas, deve-se também potenciar a produção desses materiais pelos 

alunos, visando a participação, a expressão de ideias, pensamentos, 

sentimentos e conhecimento. 

 

Observando as alterações que ocorreram ao longo de alguns anos, vemos 

nitidamente que as mudanças são significativas, principalmente no que se 

refere ao uso da televisão, do vídeo, e das novas tecnologias na educação. 

 

Em  meados do século XX, as famílias reuniam-se à volta do rádio para ouvir 

as notícias e os últimos sucessos musicais. Mas com o surgimento da 

televisão tudo mudou. Atualmente, a evolução das transmissões tornou-se 

tão surpreendente que o mundo pode acompanhar online, e ao mesmo 

tempo qualquer notícia, em qualquer ponto do planeta. Deste modo as 

informações transmitidas influenciam as vidas das pessoas, a sua educação 

e os seus hábitos culturais e de consumo. 

 

Para atingir 50 milhões de utilizadores, a rádio demorou 38 anos; a televisão 

13 anos; a internet 4 anos; o Ipod 3 anos; o Facebook atingiu 100 milhões 

em apenas 9 meses, tempo em que também foram feitos mais de 1 bilhão 

de donwloads de aplicativos para Ipod/Iphone. 

 

 

Se o Facebook fosse um país, teria a 4ª maior população do mundo, entre o 

EUA e a Indonésia. Atualmente, as redes sociais, estão interferindo 

diretamente no mercado de trabalho, as grandes empresas do mundo 

preferem as mídias sociais para encontrarem candidatos que preencham as 

suas vagas. 
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A atualização das redes sociais é feita de qualquer lugar através de 

dispositivos móveis, por mais de 80% dos utilizadores. O que acontece em 

qualquer lugar do mundo está em tempo real e em diversos locais da rede.  

 

O YouTube hoje é o segundo maior mecanismo de busca, disponibilizando 

mais de 100 milhões de vídeos. O primeiro lugar é totalmente dominado 

pelo Google, tanto em número de acessos quanto na quantidade de 

conteúdos disponíveis. Hoje existe um acesso instantâneo à informação, um 

excesso de informação, o que obriga a uma seleção, e essa informação 

chega-nos, sobretudo por forma visual. 

 

Neste contexto, nós, professores e educadores temos uma grande 

responsabilidade, como mediadores de processos de aprendizagem, e como 

afirma com muita propriedade o Prof. Dr. José Moran. 

 

 

 

―A televisão, o cinema e o vídeo – os meios de 

comunicação audiovisuais - desempenham, 

indiretamente, um papel educacional relevante. 

Passamos continuamente informações, interpretadas; 

mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos 

linguagens coloquiais e multimédia e privilegiam alguns 

valores em detrimento de outros (MORAN).‖ 
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Cabe ao professor, através de sua experiência, avaliar o valor pedagógico 

tanto de programas televisivos como dos vídeos. É importante que o 

professor observe a qualidade técnica, estética e curricular dos audiovisuais 

a que tem acesso, assim como, se tais materiais se adequam às 

características dos seus alunos e a sua proposta de uso (CABERO, 2001). 

 

 

Neste meu estudo, pretendo aferir de que modos os meios audiovisuais 

contribuem para a construção do pensamento crítico dos educandos, se são 

utilizados como ferramentas pedagógicas de estimulação da aprendizagem, 

e qual a opinião de professores e alunos em relação a este considerato. Para 

isso, recolherei informação, observarei práticas, elaborarei questionários e 

registarei entrevistas. 

 

O meu universo de amostragem estará centrado na população escolar de 

uma escola secundária, abrangendo alunos e professores dos 10º, 11º, e 

12º anos de escolaridade. 

 

Perifericamente, e com o intuito de ser mais abrangente na recolha de 

opiniões no que respeita à utilização de tecnologias educativas com recursos 

audiovisuais, alargarei o meu estudo a pequenas amostras de alunos do 

primeiro ciclo e do ensino superior. 

 

 

Paralelamente ao trabalho de recolha de opinião através de questionários e 

entrevistas, tanto a docentes como a alunos, desenvolvi um estudo de 

observação da memorização da informação baseada em imagens e palavras, 

de modo aferir as capacidades de memorização destes diferentes tipos de 

informação. 
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 Em jeito de síntese, transcrevo, abaixo, uns parágrafos que são elucidativos 

das preocupações criadas com a utilização das tecnologias nos processos de 

aprendizagem: 

 

―Os professores devem-se apropriar das mesmas tecnologias usadas pelos 

alunos para que a comunicação e o relacionamento ocorram sem desvios ou 

barreiras que impeçam o estabelecimento de um diálogo construtivo e 

educativo. Os alunos precisam de ser incentivados a perguntar, a 

argumentar, a discutir com argumentos, a desenvolver a capacidade de 

verbalização. Com o uso das tecnologias da informação e da comunicação 

esse processo pode ser facilitado quando o professor incorpora, na 

metodologia das aulas, outras linguagens (visuais, sonoras, audiovisuais), 

como mediações da construção do saber. Certamente, o papel do professor 

está mudando, o seu maior desafio é reaprender a aprender‖.  

(Araújo, 2009). 

 

―Definimos software e recursos educativos digitais como entidades digitais 

produzidas especificamente para fins de suporte ao ensino e à 

aprendizagem. Neste conceito, podem ser considerados recursos educativos 

digitais um jogo educativo, um programa informático de modelação ou 

simulação, um vídeo, um programa tutorial ou de exercício prático, um 

ambiente de autor ou recursos mais simples na sua dimensão de 

desenvolvimento como um blogue, uma página Web, ou uma apresentação 

electrónica multimédia, etc. Desde que armazenados em suporte digital e 

que ―levem em conta, na sua conceção, considerações pedagógicas‖ 

(Tchounikine, 2012). 
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Para terminar uma frase de Rupert Murdoch num artigo intitulado ―The 

Steve Jobs Model for Education Reform‖ que faz todo o sentido, perante as 

preocupações acerca das tecnologias no ensino: 

 

―Let's be clear: Technology is never going to replace teachers. What 

technology can do is give teachers closer, more human and more rewarding 

interactions with their students. It can give children lesson plans tailored to 

their pace and needs. And it can give school districts a way to improve 

performance in the classroom while saving their taxpayers money‖ 

(Murdoch, 2011). 

 

"Vamos ser claros: A tecnologia nunca vai substituir os professores. O que a 

tecnologia pode fazer é dar aos professores uma maior proximidade, uma 

interação com os alunos, mais humana e gratificante. Com as tecnologias, o 

professor pode dar às crianças planos de aula adaptada ao seu ritmo e às 

suas necessidades. E isso pode dar às escolas uma maneira de melhorar o 

desempenho na sala de aula, rentabilizando o dinheiro dos contribuintes 

"(Murdoch, 2011). 

 

 

Com a proliferação de equipamento audiovisual no mercado de consumo, e o 

desenvolvimento exponencial do YouTube, de outros portais de vídeo, e dos 

meios técnicos de propagação dos sinais digitais, criaram-se as condições 

ideais para a difusão do conceito do professor e do aluno, produtores de 

conteúdos de aprendizagem.  
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Este conceito, já referido por Alvin Toller no livro ―A Terceira Onda‖, o 

―Prosumer‖ – utilizadores que consomem, mas também produzem 

conteúdos na internet, começa a perspetivar-se em expansão. 

 

Todas estas circunstâncias, no seu conjunto, potenciam a atitude criativa 

para a produção de conteúdos de aprendizagem, que serão facilmente 

disseminados e tenderão a organizar-se em portais ou canais de vídeos 

dedicados, à semelhança dos canais temáticos por cabo. 

 

 

“A imaginação é mais importante do que o conhecimento” 

                                                              (Albert Einstein, 1879 – 1955) 

 

 

"A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que 

deve fazer do seu próprio conhecimento." 

                                                                              (Platão, séc. IV, a.C.) 

 

“O conhecimento é a pequena porção da ignorância que arrumamos 

e classificamos." 

                                                 (Ambrose Gwinett Bierce, 1842 - 1913) 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICA. 

 

 

2.1. O CÉREBRO, A MEMÓRIA E A APRENDIZAGEM. 

O Cérebro humano é milhares de vezes mais potente do que o melhor 

computador existente atualmente e possui cerca de 100 bilhões de células 

cerebrais designadas neurónios.  

Destes bilhões de células cerebrais, aproximadamente um décimo constitui-

se de neurónios ativos ou células nervosas. Cada uma é capaz de fazer 

até 20.000 conexões diferentes com outras células. É como se fosse 

uma árvore, na qual se armazena a informação. Cada neurónio atua como 

um potente computador, conetando-se a outras células ao enviar mensagens 

químicas e elétricas pelos axónios.  

 

O cérebro tem dois hemisférios que controlam diferentes funções, e estão 

unidos por um sistema de comunicação composto por 300 milhões de 

células nervosas. Existe um cérebro consciente e um cérebro 

subconsciente. O cérebro inferior controla muitas das atividades instintivas, 
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tais como a respiração e a frequência cardíaca. A parte central do cérebro 

controla as emoções. O cérebro superior permite pensar, falar, raciocinar e 

criar. E a parte superior do cerebelo que desempenha um papel vital na 

memória muscular.  
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2.1.1. Os níveis do cérebro. 

 

         

Figura 1 

   

A parte baixa: é o tronco cerebral que fica perto da parte superior do 

pescoço. Também denominado cérebro reptiliano porque é similar ao dos 

répteis (Figura 3). A parte central: é o cérebro mamífero antigo que é 

semelhante ao cérebro de outros mamíferos de sangue quente. Controla as 

emoções e a sexualidade. A Parte alta: é o córtex (superfície), utilizado 

para pensar, falar, ver, escutar e criar.  
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2.1.2. O córtex. 

 

Figura 2 

 

Figura 3 
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Figura 4 

O córtex frontal anterior: controla o pensamento. O córtex motor: controla a 

atividade motora. O lóbulo temporal: é centro da linguagem. O lóbulo 

parietal: controla a habilidade espacial. O lóbulo occipital: é o centro 

visual. O Cerebelo: tem um papel chave no controle da postura e do 

equilíbrio. Os Filtros e conectores: São 3 os mais importantes, a amígdala, 

o hipocampo e o núcleo caudado; todos eles filtram, modulam e fazem 

importantes conexões entre diferentes partes do cérebro que se relacionam 

com diferentes funções (Figuras 1, 2, 3 e 4).  

O lado esquerdo do cérebro tem uma grande participação no 

processamento da lógica, das palavras, das matemáticas, e das 

sequências: as chamadas partes académicas. O lado direito do cérebro 

encarrega-se do ritmo, da música, dos desenhos e do sonhar 

acordado: as chamadas atividades criativas.  
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Mas o cérebro é muito mais complexo do que qualquer explicação que 

mencione apenas o lado esquerdo e o direito. O nosso cérebro pode 

aprender desde o nascimento até ao fim da vida. Separar o cérebro em 

várias partes permite identificar as muitas e pequenas partes que controlam 

os movimentos dos braços, pernas e dedos, assim como as que controlam, a 

dor, a temperatura, o tato, a pressão, a visão e a audição. Se exposto a 

ambientes estimulantes pode modificar-se de maneira positiva. Da 

mesma forma, regride ou modifica-se de forma negativa, na 

ausência de estimulação.  

 

 2.1.3. Como aprendemos. 

São seis as portas de entrada principais por meio das quais aprendemos:  

1 - O que vemos. 

2 - O que ouvimos. 

3 - O que provamos.  

4 - O que tocamos. 

5 - O que cheiramos. 

6 - O que fazemos.  

Existem pelo menos três estilos de aprendizagem: Os estudantes 

hápticos: Palavra grega que significa mover-se com. São pessoas que 

aprendem melhor quando se envolvem com o conteúdo, quando se movem 

e experimentam. Os estudantes visuais, que aprendem melhor quando 



41  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

vêem imagens daquilo que estão estudando. Os estudantes auditivos, que 

aprendem melhor por meio do som, da música e da fala.  

Outros três aspectos que são muito importantes para a aprendizagem são: A 

forma como se armazena e recupera a informação, rápida e eficientemente. 

A forma como se a utiliza para resolver problemas. E, por fim, a forma como 

se a utiliza para criar novas ideias. Quanto mais se integra estas formas 

mais se aprende.  

 

2.1.4. Como o cérebro armazena a informação. 

O cérebro utiliza um sistema de padrões que é capaz de armazenar 

praticamente qualquer quantidade de informação que receba. O cérebro 

classifica a informação em muitos arquivos diferentes, fazendo uma grande 

quantidade de associações. Esta forma de armazenagem pode 

relacionar coisas que se parecem entre si.  

Muitos pesquisadores, agora, estão convencidos de que podemos absorver 

informação muito mais rápida e efetivamente quando o nosso 

cérebro está num estado especial de consciência, quando estamos 

concentrados (com atenção) e motivados para aprender algo. 

2.1.5. Como funciona o cérebro. 

O cérebro consome oxigénio e nutrientes. Como qualquer outra 

máquina complexa, o cérebro necessita de energia. Energia obtida dos 

nutrientes que consome. O cérebro de um adulto utiliza 20% da 

energia que produz.  
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Para obter energia, o cérebro precisa muito de glicose. Esta é a razão 

pela qual as frutas e as verduras são tão essenciais: porque são ricas em 

glicose. Cada mensagem flui pelo cérebro, elétrica e quimicamente, e a todo 

o tempo muda de um modo para o outro. A eletricidade cerebral vem de 

uma boa alimentação combinada com o oxigénio.  

 

Qualquer deficiência nutricional pode reduzir os níveis de certos 

neurotransmissores (agentes químicos produzidos pelos neurónios 

responsáveis por estimular a continuidade dos impulsos nervosos 

através das sinapses; são exemplo de neurotransmissores a 

adrenalina, a noradrenalina, a dopamina e a serotonina) e afetar de 

maneira adversa o tipo de comportamento pelo qual são responsáveis. E 

vice-versa, um problema físico ou mental pode ser corrigido aumentando-se 

o nível do transmissor principal. Daí a importância de uma alimentação rica 

em nutrientes necessários ao bom funcionamento cerebral. 

 

Alguns especialistas aconselham um pequeno-almoço rico em fruta 

fresca e um almoço, de preferência, que inclua uma salada de 

verduras frescas, como fator importante para uma boa atividade 

cerebral. Também sugerem uma alimentação rica em peixes, nozes e 

gorduras vegetais. O exercício físico regular, ajuda a oxigenar o 

sangue. Deve-se evitar tudo o que possa intoxicar o cérebro, como 

as drogas e o álcool.  
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2.1.6. Os diversos tipos de inteligência. 

Howard Gardner, cientista da Universidade de Harvard considerou a 

existência de pelo menos 8 diferentes tipos de inteligências. A Inteligência 

linguística: é a nossa habilidade de ler, escrever e comunicar. A 

Inteligência lógico-matemática: é habilidade para raciocinar e calcular. A 

Inteligência musical: muito desenvolvida nos compositores, nos músicos e 

nos cantores. A Inteligência espacial-visual: capacidade utilizada pelos 

arquitetos, pelos escultores, pelos pintores e outros artistas gráficos. A 

Inteligência corpóreo-cinestésica: altamente desenvolvida nos atletas, 

nos bailarinos, nos ginastas e talvez nos cirurgiões. A Inteligência 

interpessoal: habilidade de relacionar-se com os outros. Habilidade 

característica dos vendedores, motivadores ou comerciantes. A 

Inteligência intrapessoal: é a habilidade de ver-se a si mesmo e 

conhecer-se. Dá a algumas pessoas uma grande intuição. A Inteligência 

naturalista: a habilidade de trabalhar e harmonizar-se com a natureza.  

2.1.7. O conhecimento integrado. 

A nossa relação com o conhecimento está tão condicionada ao reducionismo 

racional que torna-se difícil refletir sobre ele dentro de uma perspetiva mais 

integral. A sociedade ocidental progressivamente identificou o conhecimento 

com a abstração, a com razão, fruto da leitura, da escrita e do cálculo. A 

educação formal, apesar de todos os avanços, separa o corpo da 

mente, o sensorial do racional, o lógico do intuitivo, o concreto do 

abstrato, o visual do escrito.  

 



44  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Para conhecer, precisamos de estar inseridos num novo paradigma, 

que pressupõe educar sempre dentro de uma visão de totalidade. 

Educar pessoas inteiras, que integrem todas as dimensões: o corpo, 

a mente, os sentimentos, o espírito, o psiquismo; o pessoal, o 

coletivo e o social; que tentem encontrar as pontes, as relações entre as 

partes e o todo, entre o sensorial e o racional, entre o concreto e o abstrato, 

entre o individual e o social. A nossa maior tarefa, como educadores, 

consiste em sermos nós mesmos esta essência, e ajudar a que os outros 

também o sejam. "Não há lugar para pessoas inteiras no sistema 

educacional; só há lugar para os seus intelectos", escreve Carl Rogers.  

 

O conhecimento, na perspetiva dos pesquisadores mais avançados sobre a 

mente humana, não é fragmentado mas interdependente, interligado, 

intersensorial. O conhecimento é sinérgico, do cérebro integral, que 

expressa a unidade cérebro-mente-corpo. Podemos observar diferenças de 

ênfase, de caminhos para o acesso ao conhecimento, da sua expressão, mas 

não estão isolados.  

 

O conhecimento não pode ser reduzido unicamente ao racional. Conhecer 

significa compreender todas as dimensões da realidade, captar e 

expressar essa totalidade de forma cada vez mais ampla e integral. 

A educação é um processo de desenvolvimento global da consciência 

e da comunicação (do educador e do educando), integrando, dentro 

de uma visão de totalidade, os vários níveis de conhecimento e de 

expressão: o sensorial, o intuitivo, o afetivo e o racional.  
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2.1.8. Os vários caminhos para o conhecimento.  

A aprendizagem precisa da ação coordenada de todos os sentidos - 

caminhos externos - combinando o tato (o toque, a comunicação corporal), 

o movimento (os vários ritmos), o ver (os vários olhares) e o ouvir (os 

vários sons). Os sentidos agem complementarmente, como superposição de 

significantes, combinando e reforçando significados.  

Um dos estudos mais interessantes foi realizado por Howard Gardner no 

livro "Estruturas da Mente", que, em síntese, afirma que aprendemos 

através de um sistema de "inteligências" ou habilidades 

interconectadas e, em parte, independentes, localizadas em regiões 

diferentes do nosso cérebro, com pesos diferentes para cada 

indivíduo e para cada cultura.  

Todos temos, segundo Gardner, a "inteligência" ou habilidade linguística, 

que se manifesta em gostar de escrever, ler, ouvir e contar histórias; que 

facilita a compreensão através das palavras faladas ou escritas. Em muitas 

pessoas esta habilidade linguística é mais espontânea, imediata, perceptível. 

Noutros vai-se desenvolvendo aos poucos, pelo processo de aprendizagem.  

 

A segunda "inteligência" ou habilidade é a lógico-matemática, que nos 

ajuda a estruturar, organizar, a hierarquizar e sintetizar todas as coisas, a 

encontrar a ordem no caos. Todos nós a possuímos, mas com peso diferente 

e dependendo da idade e do nível de ensino, conseguimos desenvolvê-la 

mais profundamente.  
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A terceira habilidade é a espaço-visual: a capacidade de pensar com 

imagens, com fotos; de visualizar imagens claras quando se pensa 

sobre algum assunto, de ter memória visual e gostar de produções 

artísticas onde predomina a imagem. Aprendemos melhor através 

das imagens. 

 

A quarta inteligência ou habilidade é a musical se mostra na sensibilidade 

para sons, melodias e ambientes sonoros. As pessoas dotadas desta 

inteligência gostam de música, de tocar algum instrumento e valorizam 

estudar ou trabalhar com música. Aprendem mais facilmente através do 

som.  

A quinta forma de inteligência é a cinestésico-corporal, que processa melhor 

a informação através do movimento e do toque; que se manifesta em quem 

não consegue ficar muito tempo sentado e aprende melhor movimentando-

se, tocando ou mexendo nas coisas.  

As duas últimas inteligências ou habilidades são complementares. Uma é a 

intrapessoal e a outra, a interpessoal. Na intrapessoal, predomina a 

busca individual, isolada, intuitiva do conhecimento. Na interpessoal, ao 

contrário, aprende-se melhor através da interação, da cooperação com os 

outros.  

Em síntese, todos temos os mesmos instrumentos para chegar ao 

conhecimento, mas não com a mesma intensidade. Aprendemos de 

formas diferentes. Uns têm mais facilidade em aprender através das 

imagens, outros através da fala, outros através da música, do 

movimento, do isolamento ou da cooperação. Todos os alfabetizados 

possuem a habilidade linguística, a capacidade de ouvir, ler e escrever 
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histórias. Mas alguns, desde o começo, mostram mais facilidade em 

manusear as palavras; sentem prazer em ler e escrever. Outros, pelo 

contrário, captam melhor o que podem ver. Mesmo quando estão a ler 

(que é uma operação abstrata) acompanham o que lêem com 

imagens, apoiam-se no concreto da imagem, como um outro registo 

ou apoio para poderem entender.  

Os caminhos para o conhecimento são múltiplos, mas seguem uma trilha 

básica semelhante: partem do concreto, do sensível, do analógico na direção 

do conceitual, do abstrato. Quanto mais se sobrepõem os caminhos 

para o conhecimento mais facilmente se consegue atingir a 

diversidade de pessoas e relacionar melhor todas as possibilidades 

de compreensão.  

 

O conhecimento integrado depende cada vez mais da valorização do 

sensorial. No início, quando somos crianças, conhecemos a partir das 

experiências sensíveis, ao tocar e mergulhar sensorialmente no 

ambiente.  

 

O primeiro caminho natural, para o conhecimento, passa pelo sentido do 

tato. É o sentido mais amplo do organismo. Tocamos, quando somos recém-

nascidos, para sentir, distinguir, orientar-nos. Dizemos que a vista 

aproxima, toca e acaricia os objetos. Pela pele "sensoriamos", 

(experimentamos sensações) que se podem transformar em percepções, 

sensações organizadas, com vários graus de consciência.  
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Nós sentimos através do corpo, do movimento. O conhecimento cinestésico 

situa-nos no mundo, onde estamos e o que está à volta de nós. 

Estabelecemos relações a partir das sensações que o corpo e os sentidos nos 

comunicam.  

A este nível, a imagem também tem uma dimensão sensorial. É a 

imagem que nos toca, que nos localiza, situa e emociona. É o 

conhecimento experiencial, direto, imediato, que na nossa cultura vai-se 

perdendo na medida em que evoluímos intelectualmente. Quando 

observamos uma criança ou um adolescente a falar, gesticulam muito mais 

do que um adulto, o seu corpo move-se, balança, gira. Expressa-se com o 

corpo, com o olhar e com uma linguagem falada extremamente sensorial, 

concreta, cheia de conectivos "e aí...e então...".  

A educação formal concentra o conhecimento na cabeça, no racional, 

eliminando progressivamente o sensorial. O aluno é cinestésico, o 

professor, não. Da imagem "sensorial", mais imediata, que capta a 

exterioridade das pessoas e coisas, vamos, aos poucos, evoluindo para a 

imagem "mental", que estabelece uma relação com o mundo através da 

visualização analógica, representativa, simbólica. Aprendemos, neste nível, 

através da comparação, da analogia, da semelhança e da diferença, da 

metáfora, da conjunção de imagens. É um ―ver‖ menos sensorial, mais 

elaborado, complexo.  

 

"A sabedoria visual é a mãe de uma forma íntima de lógica que 

depende da metáfora como sua estrutura. A metáfora (comparação da 

realidade com as imagens) salienta o significado, interligando grandes 

experiências desconexas. Os fatos e termos específicos isolam e delimitam o 
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significado. A metáfora, principalmente a visual, é uma forma 

inclusiva e proliferativa de organização de experiências. Isso 

significa que a sabedoria visual é inerentemente conectiva e cria 

conjuntos mentais que tendem para a síntese". 

A lógica visual caracteriza-se mais pela conexão, pela junção de pedaços 

num todo, do que pela lógica da separação, da dissecação em partes. Existe 

a união entre mente e imagem, enquanto representação.  

 

O conhecimento visual facilita a compreensão do que não temos 

presente fisicamente, simula a presença do que está longe (um vídeo 

sobre a Sibéria), do que fisicamente poderia ser difícil executar (um vídeo 

sobre uma reação química que provocasse uma explosão). O 

conhecimento visual pode ilustrar e ajudar a compreender mais 

facilmente os conceitos abstratos, como o teorema de Pitágoras, 

mostrando no ecrã situações do quotidiano ligadas ao conceito, e 

visualizando depois, em forma de diagrama, cada passo dos exemplos do 

quotidiano, para mostrar posteriormente, no ecrã, a sequência de resolução 

das equações matemáticas correspondentes, o que facilita enormemente a 

passagem do analógico para o conceitual.  

 

O conhecimento sensorial, cinestésico-corporal, possui a vantagem de ser 

imediato, "natural", fácil de perceber. Nele predomina a ideia de integração 

corpo-mente, sujeito-objeto. Através da sensação "toca-se", predispõe-se, 

facilitando os ambientes de aprendizagem. Como pontos fracos destacam-se 

a falta de distanciamento para a compreensão do todo e de cada parte. É 
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fácil o subjetivismo, a interferência de valores e as percepções altamente 

pessoais no conhecimento.  

Fruto da experiência imediata, o conhecimento sensorial pressiona-nos a dar 

respostas imediatas, a dar soluções muitas vezes ditadas pela emoção, sem 

aprofundamento. Também é difícil sair do campo do previsível, do que já 

está estabelecido, porque a maior parte das experiências repetem-se, 

transferem-se de geração em geração e caminham mais na direção do já 

estabelecido do que na inovação.  

Os caminhos para o conhecimento através do sensorial cruzam-se 

com os da intuição. O caminho intuitivo é o da descoberta, das conexões 

inesperadas, das junções, das superposições, da navegação não linear, da 

capacidade de maravilhar-se, do aprofundamento do conhecimento psíquico, 

das formas de comunicação menos conscientes. É um caminho agradável, 

imprevisível, atraente, propício a descobertas - muitas vezes confuso, 

irracional, ilógico - que preenche profundamente, faz avançar e dá 

confiança.  

2.1.8.1. Racionalidade, intuição e afeto. 

O racional é o caminho mais conhecido para o conhecimento e a 

comunicação. Pela razão organizamos, sistematizamos, hierarquizamos, 

priorizamos, relacionamos, sequencializamos, causalizamos os dados que 

nos chegam de forma caótica, dispersa, ininteligível. O racional explica, 

contextualiza, aprofunda as dimensões sensoriais e intuitivas. Mas, 

sem elas, torna-se reducionista, simplificador, incompleto. O caminho para o 

conhecimento integral funciona melhor quando se começa pela indução, pela 

experiência concreta, vivida, sensorial e se vai, posteriormente, 

incorporando a intuição, o emocional e o racional.  



51  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

A racionalidade sufocou durante séculos a intuição, relegando-a a um 

segundo plano, sem valor. Atualmente, com a crise da racionalidade que não 

explica tudo - porque é reducionista - começamos a procurar apoio mais 

frequentemente na intuição, no não lógico, nem sequencial, nem 

necessariamente causal. Uma das áreas de maior necessidade de 

crescimento e pesquisa dá-se no interior do indivíduo, na descoberta das 

suas potencialidades de cognição e de comunicação psíquicas e em 

aprofundar novas e mais profundas formas de interação com os outros e 

com o mundo que nos rodeia.  

A intuição não se opõe à razão, mas não segue exatamente os mesmos 

caminhos. A intuição está ligada à capacidade de relacionar mais 

livremente os dados, a associar temas de forma inesperada, a 

aprender pela descoberta. Para o conhecimento racional precisamos de 

concentrar-nos, esforçar-nos no tema que estamos a estudar. Para o 

desenvolvimento do conhecimento intuitivo precisamos relaxar 

internamente, dialogar connosco, descodificar a linguagem do silêncio, 

entrar em ambientes tranquilos, sem depender continuamente de ambientes 

sonoros externos acelerados, como os da rádio, da televisão (usados muitas 

vezes como pseudo-companhia, como fuga de si mesmo). O relaxamento é 

uma das condições do conhecimento em profundidade. Relaxar não é só 

uma atitude física corporal, mas uma atitude permanente, profunda de 

encarar a vida com tranquilidade, com paz. O relaxamento facilita a 

aprendizagem, desenvolve a intuição e a capacidade de relacionar.  

 

O afetivo é outro componente básico do conhecimento e está intimamente 

ligado ao sensorial e ao intuitivo. O afeto manifesta-se no clima de 

acolhimento, de empatia, de inclinação, de desejo, gosto, paixão, de 
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ternura, de motivação, da compreensão para consigo mesmo, para 

com os outros e para com o objeto do conhecimento. O afetivo 

dinamiza as interações, as trocas, a busca e os resultados. Facilita a 

comunicação, toca os participantes, promove a união. O clima afetivo prende 

totalmente, envolve plenamente, multiplica as potencialidades.  

 

O homem contemporâneo, pela relação tão forte que tem com os meios de 

comunicação e pela solidão das grande cidades, é muito sensível às formas 

de comunicação que enfatizam os apelos emocionais e afetivos, mais do que 

os racionais. A educação precisa de incorporar mais as dinâmicas 

participativas como as do autoconhecimento (trazer assuntos 

próximos à vida dos alunos), às de cooperação (trabalhos de grupo, 

de criação coletiva) e às de comunicação (como o teatro ou a 

produção de um vídeo). 
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1 - Durante o processo de aprendizagem podemos absorver 

informação de uma forma mais rápida e efetiva, quando o nosso 

cérebro está num estado especial de consciência, quando estamos 

concentrados (com atenção) e motivados para aprender algo. 

 

2 - Conhecer significa compreender todas as dimensões da 

realidade, captar e expressar essa totalidade de forma cada vez mais 

ampla e integral. A educação é um processo de desenvolvimento 

global da consciência e da comunicação (do educador e do 

educando), integrando, dentro de uma visão de totalidade, os vários 

níveis de conhecimento e de expressão: o sensorial, o intuitivo, o 

afetivo e o racional.  

3 - A capacidade de pensar com imagens, com fotos; de visualizar 

imagens claras quando se pensa sobre algum assunto, de ter 

memória visual e de gostar de produções artísticas onde predomina 

a imagem, facilita a aprendizagem. Aprendemos melhor através das 

imagens. 
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4 - A metáfora, principalmente a visual, é uma forma inclusiva e 

proliferativa de organização de experiências. Isso significa que a 

sabedoria visual é inerentemente conectiva e cria conjuntos mentais 

que tendem para a síntese. 

 

5 - O conhecimento visual pode ilustrar e ajudar a compreender mais 

facilmente os conceitos abstratos. 

 

6 - A educação precisa de incorporar mais as dinâmicas 

participativas como as do autoconhecimento (trazer assuntos 

próximos à vida dos alunos), às de cooperação (trabalhos de grupo, 

de criação coletiva) e às de comunicação (como o teatro ou a 

produção de um vídeo). 
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2.1.9. A memória. 

 

Figura 5 

O termo  memória tem a sua origem no latim e significa a faculdade 

de reter ideias, imagens, expressões e conhecimentos adquiridos 

anteriormente, reportando-se às nossas lembranças e recordações.  

A memória é uma faculdade cognitiva extremamente importante porque 

ela  forma a base para a aprendizagem. Se não houvesse uma forma de 

armazenamento mental de representações do passado, não teríamos uma 

solução para tirar proveito da experiência.  

A memória envolve um complexo mecanismo que abrange o arquivo e a 

recuperação de experiências, portanto, está intimamente associada à 

aprendizagem, que é a habilidade de mudarmos o nosso comportamento 

através das experiências que foram armazenadas na memória.  
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A aprendizagem é no fundo a aquisição de novos conhecimentos e a 

memória é a retenção dos conhecimentos aprendidos.  

Assim, a aprendizagem e memória são o suporte para todo o nosso 

conhecimento, para as nossas habilidades e compreensão, fazendo-nos 

considerar o passado, situarmo-nos no presente e prevermos o futuro.  

 

2.1.10. Tipos e características da memória. 

As diversas coisas que aprendemos e nos lembramos não são processadas 

sempre pelo mesmo mecanismo neural.  

Existem diferentes categorias de memórias, entre elas estão:  

A memória ultrarrápida - cuja retenção não dura mais que alguns 

segundos. Esta memória é temporária e limitada na sua capacidade, sendo 

armazenada por um tempo muito curto no cérebro, da ordem de 

milissegundos a poucos minutos. É uma memória de muito curta duração. 

A memória  de curto prazo (ou curta duração) - que dura minutos ou 

horas e serve para proporcionar a continuidade do nosso sentido do 

presente.  

A memória de longo prazo (ou de longa duração) - que estabelece 

traços duradouros (dura dias, semanas ou mesmo anos).  

 

Para que a memória se torne permanente, ela requer atenção, repetições e 

ideias associativas. Mas, através de um mecanismo ainda não conhecido, 
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podemo-nos lembrar subitamente de um fato esquecido. Neste caso, a 

informação foi armazenada na memória de longa duração que é mais 

permanente e tem uma capacidade muito mais ampla.  

 

A memória de longa duração, é formada através de um processo designado 

de consolidação, que consiste em armazenar de forma permanente as novas 

informações. 

A memória para datas ou fatos históricos, é mais fácil de se formar, mas 

também é mais facilmente esquecida, enquanto que a memória para a 

aprendizagem de habilidades tende a requerer a repetição e a 

prática.  

 

A nossa habilidade de lembrar acontecimentos não se reflete na operação de 

um único sistema de memória, mas numa combinação de duas estratégias 

usadas pelo cérebro para adquirir informação. Uma das estratégias é 

denominada de memória explicita, requerendo participação consciente e 

envolvendo o hipocampo e o lobo temporal. A outra estratégia é a memória 

implícita, a qual não requer participação consciente, utilizando estruturas 

não corticais. 

 

2.1.11. Os mecanismos cerebrais da memória. 

A memória não está localizada numa estrutura isolada no cérebro; ela é um 

fenómeno biológico e psicológico envolvendo uma aliança de sistemas 

cerebrais que funcionam juntos.  
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Figura 6 

 

O lobo temporal - é uma região no cérebro que apresenta um significativo 

envolvimento com a memória. Ele está localizado abaixo do osso temporal 

(acima das orelhas) (Figura 6). 

Existem consideráveis evidências apontando esta região como sendo 

particularmente importante para o armazenar de eventos passados.  

O lobo temporal contém o neocórtex temporal, que pode ser a região 

potencialmente envolvida com a memória a longo prazo.  

Nesta região também existe um grupo de estruturas interconectadas entre si 

que parece exercer a função da memória para fatos e eventos (memória 

explicita), entre elas está o hipocampo, as estruturas corticais que o 

envolvem e as vias que conectam estas estruturas com as outras partes do 

cérebro.  
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O hipocampo ajuda a selecionar onde serão armazenados os fatos e 

eventos, e está envolvido também com o reconhecimento de novidades e 

com as relações espaciais, tais como o reconhecimento de um percurso 

rodoviário ou um caminho (Figura 8). 

 

 

Figura 7 
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Figura 8 

 

A amígdala, por sua vez, é uma espécie de "ponto de encontro" do cérebro. 

A amígdala comunica com o tálamo e com todos os sistemas sensoriais do 

córtex, através das suas extensas conexões. Os estímulos sensoriais 

vindos do meio externo como o som, o cheiro, o sabor, a visualização 

e sensação de objetos, são traduzidos em sinais elétricos, e ativam 

um circuito na amígdala que está relacionado com a memória, o qual 

depende de conexões entre a amígdala e o tálamo.  

 

As conexões entre a amígdala e o hipotálamo, onde as respostas 

emocionais provavelmente se originam, permitem que as emoções 
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influenciem a aprendizagem, porque elas ativam outras conexões da 

amígdala para as vias sensoriais, por exemplo, o sistema visual.  

O córtex pré-frontal tem também um papel importante na resolução de 

problemas e do planeamento do comportamento. Uma razão para se 

acreditar que o córtex pré-frontal esteja envolvido com a memória, é que ele 

está interconectado com o lobo temporal e o tálamo.  

2.1.12. O processo de memorização. 

O processo de memorização é complexo e envolve sofisticadas reações 

químicas e circuitos interligados de neurónios. As células nervosas ou 

neurónios, quando são ativadas libertam neurotransmissores que 

atingem outras células nervosas através de ligações denominadas 

sinapses.  

Os fatos antigos naturalmente têm mais tempo de se fixar no nosso banco 

de dados, e daí a sua melhor fixação, o que não ocorre com fatos recentes, 

que têm pouco tempo para se fixarem, e ainda podem ter a sua capacidade 

de fixação alterada por razões relacionadas com variações do estado 

emocional ou devido a problemas de ordem física.  

Cada vez que se aprende alguma coisa ou se adquire alguma 

experiência, as células do cérebro sofrem uma alteração e essa 

alteração refletirá o nosso comportamento.  

Por exemplo, se uma criança recebeu um choque numa tomada elétrica, ela 

passará a ter mais cuidado com as tomadas elétricas, alterando o seu 

comportamento. Neste exemplo, o comportamento foi modificado devido a 

uma experiência. Cada célula cerebral (ou neurónio) contribui para o 

http://www.cerebromente.org.br/n01/memo/memoria.htm#neuronio
http://www.cerebromente.org.br/n01/memo/memoria.htm#neuronio
http://www.cerebromente.org.br/n01/memo/memoria.htm#sinapse
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comportamento e para a atividade mental, conduzindo ou deixando 

de conduzir impulsos.  

Todos os processos da memória são explicados em termos destas descargas.  

2.1.13. Os neurónios. 

 

Figura 9 

 

 

Um neurónio típico tem quatro regiões morfologicamente definidas: 

dendrites, corpo celular, axiónio, e terminais pré-sinápticos.  Os 

neurónios recebem sinais nervosos de axiónios de outros neurónios. A 

maioria dos sinais é libertada nas dendrites. Os sinais gerados por um 

neurónio são enviados através do corpo celular, que contém um núcleo, ou 

seja um "armazém" de informações genéticas (Figura 9).  
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Os axiónios são as principais unidades condutoras do neurónio. O 

cone axonal é a região na qual os sinais das células são iniciados. Ramos 

do axiónio de um neurónio (o neurónio pré-sináptico) transmitem sinais a 

outro neurónio (o neurónio pós-sináptico) num local chamado sinapse. Os 

ramos de um único axónio podem formar sinapses com até 1000 

outros neurónios. 

 

 

 

 

As alterações celulares decorrentes da aprendizagem e da memória são 

chamadas de plasticidade.  Elas referem-se a uma alteração na eficiência 

das sinapses e podem aumentar a transmissão de impulsos nervosos, 

modulando assim o comportamento.  

 

A experiência pode dar-se por uma aprendizagem ativa ou pela convivência 

em lugares enriquecidos com indivíduos, com cores, com música, com sons, 

livros, cheiros, etc.  

 

Foi possível demonstrar, em laboratórios, que os ratinhos 

apresentam um maior número de células cerebrais interconectadas 

umas com as outras, quando vivem em conjunto numa gaiola cheia 

de brinquedos como rodinhas, bolas, labirintos, etc., do que os ratos 

que vivem em gaiolas sozinhos e com pouco para fazer ou aprender.  

Alguns dos maiores estudiosos do fenómeno da aprendizagem e da memória 

como Donald Hebb, de Montreal, e Jersy Konorski, da Polónia, foram os 

primeiros a acreditar que a memória envolve mudanças ou aumentos nos 

circuitos nervosos.  
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Os circuitos nervosos são conjuntos de neurónios que comunicam 

entre si através de junções denominadas de sinapses.  

Quando uma célula é ativada, é desencadeada a libertação de substâncias 

químicas nas sinapses, chamadas neurotransmissores, tornando-as mais 

efetivas. Pesquisas demonstraram que os neurónios "exercitados" 

possuem um número maior de ramificações (dendrites), que 

permitem uma maior comunicação com as dendrites de outros 

neurónios. 

Assim, para que as memórias sejam criadas, é preciso que as células 

nervosas formem novas interconexões e novas moléculas de proteína.  

2.1.14. A memória sensorial. 

A memória é um processo cognitivo que consiste na capacidade de 

reter e recuperar informação. A informação, quando recuperada, não é 

reproduzida do mesmo modo como foi armazenada. Por isso se afirma que a 

memória é um processo ativo, dado que os seus materiais sofrem 

alterações: muita informação perde-se, outra transforma-se com o decorrer 

do tempo e com as experiências vividas. Não reproduzimos fielmente o que 

adquirimos, o que retivemos: selecionamos, excluímos, alteramos. 

O esquecimento é um processo inerente à memória. Se retivéssemos 

tudo, seria impossível receber novas informações. 

2.1.15. O processo mnésico. 

1. Aquisição – entrada de conteúdos. 

2. Retenção ou armazenamento – conservação dos conteúdos. 
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3. Recordação ou ativação – recuperação dos conteúdos. 

 

A memória sensorial é um sistema de memória que mantém a informação 

durante escassos instantes ao nível dos órgãos sensoriais. Se os dados 

forem processados passam para a memória a curto prazo. Se não 

forem, a informação perde-se. 
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1  -   A aprendizagem é no fundo a aquisição de novos 

conhecimentos e a memória é a retenção dos conhecimentos 

aprendidos. 

 

2 -  Cada vez que se aprende alguma coisa ou se adquire alguma 

experiência, as células do cérebro sofrem uma alteração e essa 

alteração refletirá o nosso comportamento.  

 

3  -   A memória é um processo cognitivo que consiste na capacidade 

de reter e recuperar informação. O esquecimento é um processo 

inerente à memória. Se retivéssemos tudo, seria impossível receber 

novas informações. 

 

4  -   A memória a curto prazo armazena as informações captadas 

pela memória sensorial durante cerca de 30 a 60 segundos. Para que 

a informação passe para a memória a longo prazo é necessário que 

seja repetida e codificada. 

 



67  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

5  -  A memória a longo prazo recebe as informações da memória a 

curto prazo. O material verbal é codificado e retido em função da sua 

oportunidade e significado. Os materiais podem ser mantidos 

durante toda a vida. 

 

2.1.16. O papel da memória no comportamento. 

A memória é uma capacidade fundamental que permite a adaptação do ser 

humano ao meio. É graças à memória que é possível reter o que se 

aprendeu. Ora, a aprendizagem corresponde a processos de adaptação: ler, 

falar, comportamentos sociais, etc. 

É a memória que assegura o reconhecimento das nossas experiências 

pessoais passadas, o nosso património individual que dá significado ao que 

vivemos no presente. É também graças à memória que nos reconhecemos 

como pessoas com uma história de vida única assegurando-nos o 

sentimento de identidade pessoal. 

 

2.1.17. O papel da memória na aprendizagem. 

Pode-se afirmar que não há aprendizagem sem memória: é graças à 

memória, aos processos mnésicos que retemos o que aprendemos. 

Sem memória os processos de aprendizagem estariam sempre a 

iniciar-se, estando em causa todo o processo de adaptação do ser 

humano: é a partir de aprendizagens retidas que se processam 

novas aprendizagens. 
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É a memória que permite que as aprendizagens se mantenham e que 

possam ser usadas quando necessário. 

 

2.1.18. Tipos de memória sensorial. 

 

Dependendo do sentido pelo qual nos chega a informação, podemos 

identificar uma memória visual, olfativa, auditiva, gustativa e táctil. De 

acordo com o estímulo a memorizar, podemos distinguir entre a memória 

para as palavras, a memória para os rostos, a memória para as formas, etc. 

A capacidade para reter este tipo de informação depende das estruturas 

cerebrais de cada um de nós.  

 

De realçar que quanto mais complexa for a informação recebida do 

ambiente, maior será o trabalho cerebral a realizar. Um fato recordado 

pode ser localizado em diferentes áreas do nosso cérebro (na zona da 

linguagem, da visão, do tato, etc.). A maior parte da informação 

armazenada na memória consiste em imagens mentais ou sons, por 

isso, estes dois sentidos assumem especial importância na 

memorização sensorial. 

 

2.1.19. Tipos de memória temporal. 

 

Algumas informações são utilizadas de uma maneira imediata quando nos 

chegam através dos sentidos, mas há outras que são armazenadas na nossa 
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memória durante um período de tempo maior até precisarem de ser 

recuperadas.  

 

Deste modo, destacam-se os três tipos de memória, já referidos: a 

memória sensorial (regista as sensações e permite explorar as 

características da informação que nos chega), a memória a curto prazo 

(processa os dados que se utilizam de forma consciente para responder aos 

problemas que se nos apresentam) e a memória a longo prazo (guardam-

se as percepções, os sentimentos e as ações do passado). 

 

2.1.20. Aprendizagem e memória: aquisição e retenção de 
saberes. 

 

 

Figura 10 
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Não se conhece um limite preciso à capacidade de armazenamento da 

informação, na memória. A duração da informação é praticamente ilimitada.  

 

A memória a curto prazo e a memória a longo prazo têm sido comparadas às 

memórias do computador. A memória a curto prazo é comparável à memória 

RAM (a informação perde-se quando o computador é desligado e tem uma 

capacidade menor) e a memória a longo prazo que é comparável ao disco 

rígido (a informação é guardada até ser eliminada para deixar ―espaço‖ livre 

e tem uma capacidade muito superior. 

 

2.1.21. As fases da memória. 

No processo de retenção e integração da informação, (já referido no 

processo mnésico), os especialistas consideram que existem três ou quatro 

fases (há quem considere a Evocação/Reconhecimento uma única fase), 

cada uma delas com características diferentes: 

 

 

1 - Apreensão - Fixação 

 

 

Nesta primeira fase são adquiridas as percepções que depois constituirão a 

recordação. Através da atenção, ignoramos os estímulos que não nos 

interessam e retemos aqueles que nos parecem mais importantes. 

Para os conservar é necessário a sua codificação. 
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O processo de codificação consiste em traduzir as informações que nos vêm 

do exterior para uma linguagem mais simples e que ocupa menos espaço na 

memória. Para as informações verbais (dígitos, letras, palavras) utilizamos 

códigos verbais e para as informações difíceis de descrever com 

palavras utilizamos códigos visuais. A informação não codificada tenderá 

a desaparecer ou a ser esquecida. 

 

 

 

2 - Aprendizagem e Memória – Conservação Latente 

 

A informação codificada e que se encontra agora na memória a longo prazo 

é armazenada e permanece em estado latente, quase que como adormecida 

na zona do cérebro a que foi destinada. No entanto, durante esse estado de 

latência podem dar-se processos de atividade em que a pessoa, 

inconscientemente, trabalha a informação e modifica-a e função da nova 

informação que assimila e processa. Ausubel e outros autores afirmaram que 

no processo de memorização integradora a pessoa estabelece relações entre 

os novos conhecimentos e os velhos, modificando quer a informação 

recebida quer a que já tinha armazenada. 

 

 

3 - Evocação 

 

Esta fase diz respeito ao processo de recuperação da informação 

armazenada na memória a longo prazo. As recordações bem registadas 

serão facilmente recuperadas se recorrermos diretamente ao lugar onde 

armazenámos essa informação. Muitas vezes, a recordação é impossível 

porque não foi registada ou foi registada incorretamente. 
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4 - Reconhecimento 

 

O reconhecimento é a capacidade para saber qual a informação 

necessária e onde ficou registada para se conseguir aceder à 

mesma. O reconhecimento implica recuperar a informação mas 

selecionando-a num momento concreto. A memória pode ser estudada em 

diferentes níveis de análise, e para isso contribuem a neurobiologia e a 

psicologia cognitiva. Sendo um arquivo de sensações e percepções, ―a 

memória é a função psicológica pela qual recordamos fatos passados, 

podendo assim viver no passado e no presente‖ (Duenas, 1993). A 

memória assume-se como um processo imprescindível na 

aprendizagem, já que ela constitui um processo de reconhecimento e 

de evocação daquilo que foi aprendido e retido. Ao lembrar e 

relembrar, o cérebro combina e organiza a informação conservada. Na 

perspetiva de Baddeley, ―a memória não abrange um simples sistema 

unitário, mas mais exatamente um conjunto de sistemas que interagem, 

cada um capaz de codificar ou registar informação, armazená-la e torná-la 

disponível através da recuperação. Sem esta capacidade para o 

armazenamento de informação, nós não poderíamos apreender (através dos 

sentidos) adequadamente, aprender com o nosso passado, compreender o 

presente, ou planificar o futuro‖ (Baddeley, 1999). 
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1  -  Pode-se afirmar que não há aprendizagem sem memória: é 

graças à memória, aos processos mnésicos que retemos o que 

aprendemos. Sem memória os processos de aprendizagem estariam 

sempre a iniciar-se, estando em causa todo o processo de adaptação 

do ser humano: é a partir de aprendizagens retidas que se 

processam novas aprendizagens. 

 

2  -  Quanto mais complexa for a informação recebida do ambiente, 

maior será o trabalho cerebral a realizar. A maior parte da 

informação armazenada na memória consiste em imagens mentais 

ou sons, por isso, estes dois sentidos assumem especial importância 

na memorização sensorial. 

 

3 -  No processo de memorização das informações difíceis de 

descrever com palavras, utilizamos códigos visuais. 
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2.2. A VISÃO. 

Os mamíferos evoluíram como animais noturnos, para os quais a 

sensitividade visual (formação de imagens sob pouca luz) era mais 

importante do que a acuidade (formação de imagens precisas). Os 

mamíferos possuem retinas compostas, primariamente, de células 

bastonetes, as quais apresentam uma grande sensibilidade à luz, mas são 

relativamente fracas para uma visão apurada. 

A maioria dos mamíferos apresenta uma camada refletora por detrás da 

retina, fornecendo uma segunda possibilidade para que um fotões de luz 

estimulem as células receptoras. Esta camada provoca o brilho nos olhos 

que se observa quando se aponta uma lanterna na direção a um gato ou de 

um cão. Essa camada é mais desenvolvida em mamíferos noturnos, e 

foi perdida nos primatas antropoides diurnos, incluindo os humanos. 
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Figura 11 

 

2.2.1. A visão biológica. 

Os  olhos são os órgãos sensoriais da visão que capturam a luz que 

incide sobre as retinas dos olhos (superfície parabólica de tecido vivo 

formado por células foto receptoras de luz que captam a luz) e transformam 

essa energia luminosa em impulsos nervosos que através do nervo óptico 

levam essas informações para o cérebro. 

No cérebro essas sensações luminosas, são interpretadas em formas e 

cores. Por esse motivo a palavra visão (ou seja a perceção visual), requer a 

intervenção de zonas especializadas do cérebro no córtex visual que 

analisam e sintetizam a informação recolhida em termos de forma, cor, 

textura, relevo, etc.  

A visão é por isso a perceção das radiações luminosas, 

compreendendo todo o conjunto de mecanismos fisiológicos e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_visual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Relevo
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neurológicos pelos quais essas radiações determinam impressões 

sensoriais de natureza variada, como as cores, as formas, o 

movimento, a distância e as intensidades das luzes visualizadas no 

meio ambiente.  

O olho é a câmara deste sistema sensorial e é no seu interior que está a 

retina, composta por cones e bastonetes, onde se realizam os primeiros 

passos do processo perceptivo. A retina transmite os dados visuais, através 

do nervo óptico e do núcleo geniculado lateral, para o córtex cerebral. No 

cérebro tem então início o processo de análise e interpretação que nos 

permite reconstruir as distâncias, as cores, os movimentos e as formas dos 

objetos que nos rodeiam. 

2.2.2. A visão binocular. 

Visão binocular é a visão na qual ambos os olhos são usados em conjunto. O 

palavra binóculo vem de duas raízes latinas, "bini" para duplo, e "oculus" de 

olho. Tendo dois olhos posicionados para frente há pelo menos quatro 

vantagens: 

Primeira, existe um olho que vê, no caso de um ser danificado.  

Em segundo lugar, existe um maior campo de visão frontal. Por exemplo, 

um ser humano tem um campo horizontal de visão de aproximadamente 

200 graus com dois olhos mas só 160 graus com um.  

Terceira, permite a adição binocular na qual a capacidade de descobrir 

objetos fracos é realçada.  

Quarta, possibilita a "stereopsis" em que há uma paralaxe fornecida pelas 

posições diferentes dos dois olhos quanto à cabeça, que dão a perceção de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cone_%28c%C3%A9lula%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bastonete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%B3culo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paralaxe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_de_profundidade
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profundidade exata. Tal visão binocular é normalmente acompanhada pela 

visão única ou fusão binocular, na qual uma única imagem é vista apesar de 

cada olho ter a sua própria visão de qualquer objeto.  

 

 

2.2.3. O olho. 

O olho é o órgão dos animais que permite detetar a luz e transformar 

essa perceção em impulsos elétricos. Os olhos mais simples não fazem 

mais do que detetar se as zonas ao seu redor estão iluminadas ou escuras. 

Os mais complexos servem para proporcionar o sentido da visão. 

 

Os olhos compostos que se encontram nos artrópodes (insectos e animais 

similares) são formados por unidades de detecção chamadas omatídeos, que 

dão uma imagem ―pixelada‖ dos objetos. 

 

Nos seres humanos e em outros vertebrados, a retina é constituída 

por dois tipos de células foto-receptoras, os bastonetes, que 

permitem a perceção de claro e escuro, e os cones, responsáveis 

pela perceção das cores. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_de_profundidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93rg%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Animalia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olho_composto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3pode
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Omat%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pixel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Retina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foto-receptor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bastonete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Claridade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escurid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cone_%28c%C3%A9lula%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
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2.2.4. O olho humano. 

 

Figura 12 

O globo ocular recebe este nome por ter a forma de um globo, que por sua 

vez fica acondicionado dentro de uma cavidade óssea e protegido pelas 

pálpebras. Possui no seu exterior seis músculos que são responsáveis pelos 

movimentos oculares, e também três camadas concêntricas, ligadas entre si, 

com a função de visão, nutrição e proteção. A camada externa é constituída 

pela córnea e a esclera e serve para proteção. A camada média ou vascular 

é formada pela íris, a coróide, a uvea, e o corpo ciliar a parte vascular. A 

camada interna é constituída pela retina que é a parte nervosa (Figura 12). 

 

Existe ainda o humor aquoso que é um líquido incolor localizado entre a 

córnea e o cristalino. O humor vítreo é uma substância gelatinosa que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1lpebra
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nutri%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esclera
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uvea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vascular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor_aquoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cristalino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Humor_v%C3%ADtreo
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preenche todo o espaço interno do globo ocular também entre a córnea e o 

cristalino. Tudo isso contribui para manter a forma esférica do olho. 

O cristalino é uma espécie de lente que fica dentro dos nossos olhos. Está 

situado atrás da pupila e orienta a passagem da luz até a retina. A retina é 

composta por células nervosas que levam a imagem, através do nervo ótico, 

para que o cérebro as interprete. 

À medida que os objetos estão mais próximos, o cristalino fica mais espesso, 

e para objetos mais longínquos, fica mais delgado, a isso chamamos 

acomodação visual ou focagem. 

O olho apresenta, ainda, as pálpebras, as sobrancelhas, as glândulas 

lacrimais, os cílios e os músculos oculares. A função dos cílios ou pestanas é 

impedir a entrada de poeira e o excesso da luz. As sobrancelhas também 

têm a função de não permitir que o suor da testa entre em contato com os 

olhos. 

A conjuntiva é uma membrana que reveste internamente duas dobras da 

pele que são as pálpebras. São responsáveis pela proteção dos olhos e para 

espalhar o líquido que conhecemos como lágrimas. 

O líquido que conhecemos como lágrimas é produzido nas glândulas 

lacrimais e a sua função é espalhar esse líquido através dos movimentos das 

pálpebras lavando e lubrificando o olho. 

O ponto cego é o lugar de onde o nervo óptico sai do olho. É assim chamada 

porque não existem, no local, receptores sensoriais, não havendo, portanto, 

resposta à estimulação. O ponto cego foi descoberto pelo físico francês Edme 

Mariotte (1620 - 1684). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pupila
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nervo_%C3%B3ptico
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rebro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_lacrimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A2ndula_lacrimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADlio
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_oculares
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjuntiva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pele
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edme_Mariotte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Edme_Mariotte
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2.2.5. O espectro visível. 

 

O Espectro visível (ou espectro ótico) é a porção do espectro 

eletromagnético cuja radiação composta por fotões, pode ser captada pelo 

olho humano. Identifica-se esta radiação como sendo a luz visível, ou 

simplesmente luz. Esta faixa do espectro situa-se entre a radiação 

infravermelha e a ultravioleta. Para cada frequência da luz visível é 

associada uma cor (Figura 13). 

O espectro visível pode ser subdividido de acordo com a cor, com o 

vermelho nos comprimentos de onda longos e o violeta para os 

comprimentos de onda mais curtos, conforme ilustrado acima ou nas cores 

 

Figura 13 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_eletromagn%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_eletromagn%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_infravermelha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Radia%C3%A7%C3%A3o_ultravioleta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frequ%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor
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de um arco-íris. Os comprimentos de onda desta radiação estão 

compreendidos entre os 700nm (vermelho) e os 400 nanómetros 

(violeta). (1 nanómetro (unidade de medida de comprimento de 

onda) é igual à milionésima parte do milímetro). 

 

O espectro visual varia muito de uma espécie animal para a outra. Os cães 

e os gatos, por exemplo, não vêem todas as cores, apenas o azul e o 

amarelo, e de uma maneira geral vêem a preto e branco numa nuance de 

cinzento.  

Nós os humanos vemos numa faixa que vai do vermelho ao violeta, 

passando pelo verde, o amarelo e o azul. Já as cobras vêm no infravermelho 

e as abelhas no ultravioleta, cores para as quais somos cegos. As pessoas 

daltónicas costumam ter dificuldades em visualizar cores contidas em certas 

faixas do espectro. 

2.2.6. A visão das formas. 

1 – A perceção das formas. 

Este campo de estudos é o mais esclarecedor das problemáticas 

desenvolvidas, atualmente, em psicologia cognitiva, e faseia-se na perceção, 

na informação e no tratamento da informação. 

  

O papel da psicologia cognitiva é estudar e observar o "como" dos nossos 

processos perceptivos quer das formas, quer dos objetos. A forma é o 

resultado da integração das informações sensoriais sobre a 
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aparência instantânea do objeto e tem uma representação perceptiva 

separável das representações cognitivas do objeto. 

A perceção abrange o desenvolvimento de um conjunto de processos 

heterogéneos, no seio dos quais o sensorial puro não é o mais determinante. 

Sabe-se que os mecanismos perceptivos (conjunto das funções pelas 

quais o organismo atribui significado às informações dadas pelos 

sentidos) baseiam-se mais nas interpretações motivadas por 

conhecimentos anteriores, motivações ou esquemas cognitivos 

preexistentes, do que nos mecanismos do sensorial.  

A informação, quantitativamente, pode ser medida em bits, mas esta 

quantificação esquece, por um lado, a necessidade de compreender o 

conteúdo semântico das mensagens transmitidas, e, por outro, a 

necessidade de saber tratar as transformações que vão ser sujeitas a estas 

mensagens na sua passagem através dos diferentes tipos de "sistemas" no 

organismo. Que estes "sistemas" pareçam "módulos" - como afirmou Fodor 

em 1983 - ou se comportem como tal, é uma hipótese discutível que 

numerosos psicólogos continuam a colocar, mas é necessário ter em conta 

que se trata de uma duma escolha de representação cómoda, porque 

permite explicar os tratamentos em paralelo, particularmente num nível 

neurossensorial. 

 

Conforme os níveis de tratamento, os processos percetivos e os seus 

estatutos funcionais e semânticos vão implicar a suposição de que estes 

processos se vão organizar de uma maneira hierarquizada (embora esta 

hierarquização não introduza grandes transformações nas mensagens e nas 

suas formas). 
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2 - A cognição da perceção.  

A cognição é o ato ou o processo de conhecer. Inclui a atenção, a 

perceção, a memória, o raciocínio, o juízo, a imaginação, o 

pensamento e o discurso. As tentativas de explicação da forma como a 

cognição trabalha são tão remotas como a própria filosofia, de fato, o termo 

tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. Com a separação entre 

psicologia e filosofia, a cognição tem sido investigada a partir de diversos 

pontos de vista. 

A partir dos anos 60, do séc.XX, na psicologia cognitiva estabeleceu-se, 

assim, um paralelismo entre as funções do cérebro humano e os conceitos 

presentes nos computadores, tais como: codificação, armazenamento, 

reparação e memorização de informação. Um outro paralelismo é 

estabelecido entre cognição e inteligência artificial: as tarefas cognitivas, 

nomeadamente, a compreensão da língua natural (o que implica 

conhecimento e memória), o planeamento, a resolução de problemas, a 

explicação e a aprendizagem são transportadas para o domínio da 

inteligência artificial através da elucidação e explicação dos conceitos de 

representação, organização e processamento de conhecimentos conceptuais. 

 

3 – O tratamento cognitivo da perceção.  

Ao termo "cognitivo" atribui-se a forma das "representações" dos 

"tratamentos da informação", o que subentende que as representações são 

conhecidas pelas interpretações que lhes estão associadas, e que os 

tratamentos se assemelham a inferências e a julgamentos orientados para a 

compreensão e para a ação. Assim, é costume distinguir no cognitivo três 

níveis: o infra semântico, o semântico de identificação dos objetos 
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físicos ou simbólicos e o semântico do tratamento dos significados 

com vista a elaborar decisões de ação. Qualquer funcionamento 

cognitivo aplicado ao tratamento de informação depende, 

diretamente, e ao mesmo tempo, dos nossos mecanismos de 

armazenagem e de recuperação (processos mnésicos), e das 

condições que permitem o processamento dessas operações de tratamento.  

 

2.2.7. A visão das cores. 

A cor é uma perceção visual provocada pela ação de um feixe de fotões 

(eletrões que devido ao seu elevado estado energético se libertaram do 

núcleo original e se transformaram em luz) sobre as células especializadas 

da retina (cones), que transmitem através de impulsos no nervo ótico, 

impressões para o sistema nervoso. 

A cor de um material é determinada pelas frequências de onda que as suas 

moléculas constituintes refletem. Um objeto terá determinada cor se 

não absorver justamente os raios correspondentes à frequência 

dessa cor. 

Assim, um objeto é vermelho se absorve as frequências fora do vermelho. 

A cor está relacionada com os diferentes comprimento de onda do espectro 

eletromagnético (espectro visível) através dos órgãos de visão, como uma 

sensação que nos permite diferenciar os objetos no espaço com uma maior 

precisão. 

Considerando as cores como luz, a cor branca resulta da sobreposição de 

todas as cores (aquilo que definimos como cor branca é composta por 30% 
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de vermelhos, 11% de azuis e 59% de verdes, porque somos hipersensíveis 

aos verdes, ou seja os cones são mais sensíveis à luz verde, do que às 

outras cores), enquanto o preto é a ausência de luz. Uma luz branca pode 

ser decomposta em todas as cores (espectro visível) por meio de um prisma. 

Na natureza, esta decomposição origina um arco-íris. 

A cor é algo que nos é tão familiar que se torna para nós difícil compreender 

que ela não corresponde a propriedades físicas do mundo, mas sim à sua 

representação interna, a um nível cerebral. Ou seja, os objetos não têm 

cor; a cor corresponde a uma sensação interna provocada por 

estímulos físicos dão origem à perceção dessa cor pelo ser humano. 

Não notamos, por exemplo, nenhuma diferença fundamental na cor dos 

objetos familiares quando se dá uma mudança na iluminação. Para o nosso 

sistema visual, as cores da pele, dos rostos das pessoas e as cores dos 

frutos permanecem fundamentalmente invariáveis, embora seja tão difícil 

conseguir que esse tipo de objeto fique com a cor certa num monitor de 

televisão. 

A cor não tem só que ver com os olhos e com a retina mas também com a 

informação presente no cérebro. Enquanto, que com uma iluminação pobre, 

um determinado objeto cor de laranja pode ser visto como sendo amarelado 

ou avermelhado, vemos normalmente mais facilmente com a sua cor certa, 

laranja, porque é um objeto de que conhecemos perfeitamente a cor. E, se 

usarmos durante algum tempo óculos com lentes que são verdes de um lado 

e vermelhas do outro, depois, quando tiramos os óculos, vemos durante 

algum tempo tudo esverdeado, quando olhamos para um lado, e tudo 

avermelhado, quando olhamos para o outro. O cérebro aprendeu a 

corrigir a cor com que «pinta» os objetos para eles terem a cor de 

que se lembra que eles têm; e demora algum tempo a perceber que 

deve depois deixar de fazer essa correção. 
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A chamada constância da cor, é este fenómeno que faz com que a 

maioria das cores das superfícies pareçam manter aproximadamente 

a sua aparência mesmo quando vistas sob iluminação muito 

diferente. O sistema nervoso, a partir da radiação detetada pela retina, 

extrai aquilo que é invariável sob mudanças de iluminação. Embora a 

radiação mude, a nossa mente reconhece certos padrões constantes nos 

estímulos perceptivos, agrupando e classificando fenómenos diferentes como 

se fossem iguais. O que vemos não é exatamente «o que está lá fora», 

mas corresponde a um modelo simplificado da realidade que é de 

certeza muito mais útil para a nossa sobrevivência. 

Os organismos complexos (como nós) não reagem diretamente aos 

estímulos físicos em si, mas sim à informação sobre os estímulos que é 

representada internamente por padrões de atividade neuronal. Se os 

estímulos fornecem informação sobre a cor, é apenas porque a 

qualidade sensorial, a que chamamos cor, emerge nos mecanismos 

sensoriais pelo processo de aprendizagem e é por estes projetada 

sobre os estímulos. E uma grande variedade de combinações de estímulos 

muito diferentes podem gerar esse mesmo padrão de catividade neuronal 

correspondente a um mesmo atributo de uma qualidade sensorial. São essas 

qualidades sensoriais que permitem aos seres vivos detectar a presença de 

comida ou de predadores, sob condições de luz diferentes e em ambiente 

variados. Correspondem a um modelo simplificado do mundo que 

permite uma avaliação rápida de situações complexas e que se 

mostrou útil e adequado à manutenção de uma dada espécie. 

O nosso sistema sensorial faz emergir todo um contínuo vasto de cores com 

as diferenças de tonalidades que nós aprendemos a categorizar, associando 

determinados nomes a certas bandas de tonalidade. Conseguimos 

categorizar uma gama cromática de 10.000.000 de cores e tons. É 
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este hábito humano de categorizar, que nos faz imaginar que o nosso 

sistema nervoso faz uma detecção «objetiva» de uma determinada cor que 

existe no mundo exterior. 

 

1 - Psicologia das cores. 

Em várias culturas, as cores são associadas a alguns significados. Esses 

significados podem ser utilizados de uma forma consciente ou não, mas as 

cores acabam por influenciar o espaço, a luz, as formas, a posição, a 

atenção, e inevitavelmente a perceção que nós temos de nós próprios e do 

ambiente que nos cerca. Como nota importante, refiro que a utilização de 

determinadas cores, em contextos formativos, pode ajudar no 

processamento e na retenção da informação. Segue-se uma lista de 

associações de sentimentos, estados de espírito, atitudes e referências 

relacionados com as cores.  

 

 Cinza: elegância, humildade, respeito, reverência, neutralidade e 

subtileza; 

 Vermelho: paixão, força, energia, amor, liderança, masculinidade, 

alegria, perigo, fogo, raiva, vigor, perigo; 

 Azul: harmonia, confidência, conservadorismo, austeridade, 

monotonia, dependência, tecnologia, liberdade, saúde; 

 Cíano: tranquilidade, paz, sossego, limpeza, frescura; 

 Verde: natureza, primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, 

riqueza, dinheiro, boa sorte, ciúmes, ganância, esperança; 

 Roxo: velocidade, concentração, optimismo, alegria, felicidade, 

idealismo, riqueza, fraqueza, dinheiro; 
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 Cor-de-rosa: luxúria, sofisticação, sensualidade, feminilidade, desejo; 

 Violeta: espiritualidade, criatividade, realeza, sabedoria, 

resplandecência, dor; 

 Alaranjado: energia, criatividade, equilíbrio, entusiasmo, ludismo; 

 Branco: pureza, inocência, reverência, paz, simplicidade, esterilidade, 

rendição; 

 Preto: poder, modernidade, sofisticação, formalidade, morte, medo, 

anonimato, mistério, azar; 

 Castanho: sólido, seguro, calmo, natureza, rústico, estabilidade, 

estagnação, peso, aspereza. 

 

 

 

 

 

 

 



89  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 

2.3. A FISIOLOGIA DA VISÃO E A EVOLUÇÃO HUMANA: a 

linguagem visual como premissa da evolução do homem. 

 

Figura 14 
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Muito antes de os hominídeos saberem falar utilizando as palavras, 

comunicavam uns com os outros expressando as disposições 

emocionais através da linguagem corporal, e foi o apuramento da 

visão e da rede neurológica do cérebro empregue nessas linguagens 

emocionais que representou o principal avanço evolucionário da 

nossa espécie. 

 

2.3.1. Os Humanos como símios evoluídos.   

Nós somos a única espécie viva de símios que continua, por enquanto, a 

prosperar - na verdade, a prosperar de tal forma que nos vemos confortados 

com a inevitabilidade de uma correção malthusiana. (Esta teoria 

desenvolvida por Thomas Malthus, economista, estatístico, demógrafo e 

estudioso das Ciências Sociais, considera que o crescimento populacional, 

entre 1650 e 1850, duplicou como resultado do aumento da produção de 

alimentos, das melhorias das condições de vida nas cidades, do 

aperfeiçoamento do combate às doenças, das melhorias no saneamento 

básico, e dos benefícios obtidos com a Revolução Industrial, baixando a taxa 

de mortalidade. Preocupado com o crescimento populacional acelerado, 

Malthus alertou para a importância do controle da natalidade, afirmando que 

o bem-estar populacional estaria intimamente relacionado com crescimento 

demográfico do planeta). 

 

Por conseguinte, sentimos a necessidade de compreender o modo como o 

Homo Sapiens evoluiu a partir da linha hominídea, que cresceu 

paralelamente às linhas evolucionárias dos nossos restantes primos 

hominídeos. As capacidades humanas de pensamento e razão, de ter 
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emoções, e de comunicação verbal, são possibilitadas devido a estruturas 

anatómicas que facilitaram a adaptação dos nossos distantes antepassados 

primatas. 

 

 

Figura 15 

 

2.3.2. A Evolução dos primatas – A pressão da seleção 

natural sobre o apuramento da visão. 

Há cerca de trinta milhões de anos atrás, os protoprimatas iniciais 

começavam a trepar ao cimo das árvores nas florestas densas; foi a partir 

destes pioneiros que a ordem primatológica evoluiu (Figura 15). 
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Uma das pressões da seleção foi a da exigência de uma melhor 

visão. Ao contrário da maior parte dos mamíferos que são seres 

predominantemente olfativos, os primatas mais elevados são seres 

predominantemente visuais. Os cérebros dos primatas foram sujeitos a 

renovação da sua rede neurológica de modo a que se subalternassem e 

subordinassem relativamente as outras entradas de dados sensoriais — 

tácteis, de audição, e até olfativos — relativamente à visão. Tais entradas de 

dados são processados por córtices associativos existentes no cérebro, que 

organizam e integram o tato, a audição e o olfato conjuntamente com a 

visão.  

 

 

A seleção que teve como objetivo uma visão completamente 

estereoscópica (ou seja, tridimensional) e a cores, iria conferir aos 

primatas enormes vantagens, para que se deslocassem de uma forma 

rápida por entre as árvores, uma vez que um primata com uma má visão - 

periférica, ter-se-ia que deslocar lentamente, agarrando-se aos ramos, 

enquanto que um animal com uma visão melhorada e aperfeiçoada, poderia 

saltar e correr de uns ramos para os outros, e também ao longo deles.  

 

Relacionando-se com a emergência do domínio da visão nos primatas, 

encontrava-se o correspondente declínio do bolbo olfativo, embora os pró-

símios retenham ainda um sentido olfativo bem desenvolvido. Esta redução 

ocorreu muito provavelmente, já que ao nível neurológico, um sentido 

olfativo altamente sensível, poderia interferir com a predominância visual, 

especialmente porque o bolbo olfativo penetra nos centos emocionais sub-

corticais do cérebro. E em consequência deste fato, para que a visão 
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pudesse dominar relativamente às outras modalidades dos sentidos, 

a sensibilidade olfactiva começou a entrar em declínio entre os pro-

símios, verificando-se uma redução bastante drástica entre os 

símios e os macacos. 

 

Figura 16 

A ordem dos primatas destaca-se pelo seu equipamento neocortical 

altamente especializado, com um grande realce e apuramento do 

córtex visual e uma grande redução do córtex subcortical olfativo. A 

seleção referente a expansão do centro visual dos primatas já é 

evidente na anatomia craniana do Tetonius homunculus, um primata 

com cinquenta e cinco milhões de anos de idade que é considerado 

«notavelmente avançado para o seu tempo», com um 

aperfeiçoamento dos lobos temporais e occipitais e um órgão 

olfativo reduzido. As endocastas posteriores e mais tardias de 
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primatas continuaram esta tendência da predominância visual 

(Radinsky, 1970) (Figura 16). 

Finalmente, a zona arbórea dos primatas favoreceu a seleção, por forma a 

expandir os cérebros dos primatas, constituindo o próprio neocortex, em si 

mesmo considerado, como «uma das marcas de contraste da evolução 

cerebral dos mamíferos» (Jones, 1990) e como sendo uma «forte estrutura 

progressiva que aumentou de uma forma consistente na evolução 

primatológica» (Mesulam, 1983; Stephan, Baron, e Frahm, 1988). A maior 

parte dos primatas mais evoluídos tem cérebros de maiores dimensões, 

relativamente ao tamanho do corpo, que a maioria dos outros mamíferos. 

Muito deste aumento nas dimensões do cérebro deu-se no neocortex e 

resultou, com toda a probabilidade, da reorganização do cérebro tendente 

para a predominância visual, como também devido à expansão da 

capacidade de recordar e de pensar acerca das vicissitudes de um habitat 

arbóreo, no qual um passo em falso pode significar a sua queda e morte 

(Jones, 1990). Um animal que seja mais esperto consegue lembrar-se da 

distância, textura, e resistência dos ramos; e onde pensar melhor e tomar 

decisões que o farão continuar a deslocar-se no complexo ambiente 

tridimensional da copa florestal. 

 

Em consequência disto, as características básicas da anatomia 

primatológica refletem a atuação da seleção natural sobre uma 

primeira forma corpórea de mamífero, alterando esta conceção 

básica para uma predominância visual, uma redução do olfato, um 

sentido táctil mais sensível, e cérebros de maiores dimensões, 

enquanto, em simultâneo, mantinham as características gerais do 

esqueleto dos mamíferos placentários primitivos.  
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O cérebro do hominídeo é também de dimensões muito maiores, que o 

cérebro do macaco, particularmente no que se refere ao córtex cerebral 

(Figura 17).  

 

Figura 17 

 

A reformulação e reestruturação da neuro-anatomia para o controlo cortical 

do ruído vocal seria provavelmente facilitada pela pré-adaptação para o 

domínio ou supremacia visual e os córtices associativos preexistentes, como 

o lobo parietal inferior, para a coordenação e integração da informação 

auditiva e táctil sob o domínio ou supremacia visual. 
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Estes córtices associativos poderiam ser ligados através de redes 

neurológicas expansivas até aos sistemas límbicos subcorticais e, por 

conseguinte, utilizados para ganhar um controlo cortical suficiente de 

explosões emocionais ruidosas.  À medida que se foi alcançando e atingindo 

o controlo sobre as vocalizações carregadas de emotividade, um controlo 

mais generalizado das emoções, por si, pode ter sido um produto resultante 

da transformação e reestruturação de terminações dos córtices associativos 

visando o controlo sobre as explosões emocionais ruidosas. Podemos 

aceitar esta conclusão, de que a seleção natural poderia ter 

funcionado e exercido o seu efeito na alteração e reestruturação das 

terminações neurológicas para atingir um domínio visual de modo a 

alcançar um controlo dos processos límbicos. 

 

2.3.3. A visão no centro da evolução das emoções entre os 

hominídeos. 

A reestruturação do cérebro hominídeo de forma a que pudesse ganhar o 

controlo sobre as emoções, poder-se-ia transformar numa readaptação para 

laços emocionais mais fortes, que, por sua vez, permitiram àqueles 

primeiros hominídeos na linha humana, construírem níveis mais elevados de 

solidariedade social.  

 

Os hominídeos embarcariam desta maneira numa nova forma de 

construção de laços ou elos sólidos e fortes, e solidariedades várias. Ao invés 

de confiarem apenas em linhas matriarcais ou num pronunciado domínio 

masculino, tornar-se-iam em primatas emocionais e emotivos ao 

utilizarem a sua complexa neuro-anatomia e especialmente a sua 
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modalidade visual altamente sofisticada para lerem as emoções uns 

dos outros. Entre os macacos, que são altamente sociáveis, 

aparentemente parecem existir neurónios dedicados e 

especializados para o reconhecimento visual das emoções que são 

reveladas pela face (Gross e Sergeant, 1992; Rolls, 1995; Sanghera., 

1979; Brothers, 1997). Estes neurónios encontram-se localizados 

primariamente nas células do lobo temporal e, em geral, parecem 

dedicar-se a uma eficaz perceção visual do ambiente social. 

 

A seleção teria uma estrutura sobre a qual agir, transformando e tornando 

os antepassados dos seres humanos altamente sensíveis às pistas e à 

informação facial, e alertados para os movimentos corporais em termos 

daquilo que eles revelam acerca das relações sociais. A utilização de pistas e 

entradas de informação visuais foi complementada, indubitavelmente, por 

entradas de informação auditivas, tácteis e olfactivas, mas a visão, foi a 

chave-mestra para a construção de novas formas de associações 

com laços sólidos e fortes.  

A linguagem, a cultura, e as outras características dos seres humanos que 

obtém mais atenção intelectual foram, chegadas tardias em termos 

evolutivos, que complementaram e realçaram os efeitos de leituras visuais 

de entradas de informação visual (Turner, 1998). Na verdade, os aumentos 

iniciais nas dimensões do cérebro dos hominídeos dos austra-lopitecianos 

até ao Homo Erectus serviam mais para religar as emoções do que para a 

linguagem falada e a cultura. A comunicação linguística e a construção da 

cultura alargaria os efeitos de solidariedade produzidos pelas emoções, mas 

não os poderiam suplantar. Embora sejam estes pressupostos controversos, 

é no entanto de uma grande utilidade observar aonde eles nos conduzem na 
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explicação das capacidades emocionais do carácter único dos seres 

humanos. 

 

2.3.4.  O legado dos primatas e a interação humana. 

Seguindo os passos desta ênfase colocada no visual, encontra-se a visão 

estereoscópica e a cores, uma capacidade que obviamente compartilhamos 

com os nossos primos primatas. Mas a visão colorida e binocular, é 

acompanhada pela nossa capacidade de controlar emoções e, em 

simultâneo, de comunicar por sinais ou sinalizar e interpretar uma 

ampla variedade de emoções, visualmente.  

 

Como primatas, somos alertados automaticamente para pistas e 

entradas de informação visuais, subordinando toda e qualquer 

informação ao visual; e esta apreensão visual de informação 

sensorial significa que a interação humana envolve uma refinada 

leitura atenta, de pistas emitidas pela cara e pelo corpo. 

Podemos utilizar os nossos sentidos visuais, primeiramente desenvolvidos 

para nos deslocarmos nas árvores, para harmonizarmos respostas de 

maneiras que não são típicas a maior parte dos mamíferos, que tendem a 

confiar nas pistas e entradas de informação olfactivas. Mais ainda, na 

medida em que expomos os nossos corpos por completo a uma inspeção 

visual, e porque os nossos movimentos faciais são gerados por músculos 

estriados que são ativados de uma forma muito rápida pelos centros de 

emoção no cérebro, a harmonização interpessoal é alcançada primariamente 

através dos sentidos visuais, com os outros sentidos — o tato, a audição, e o 

olfato — ficando colocados num plano secundário. 



99  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Uma vez que tanto os macacos como os símios já conseguem utilizar 

pistas visuais da cara e do corpo para uma comunicarão mais 

refinada (Maryanski 1998), a seleção natural tinha algo inato sobre o 

qual poderia agir; e, por conseguinte, a seleção limitou-se a 

intensificar a capacidade dos hominídeos de se envolverem em 

atividades refinadas de envio de sinais e de interpretação de pistas 

visuais. Como já se sublinhou, se os hominídeos detinham as configurações 

neurológicas dos macacos atuais, que orientam os co-específicos para a 

leitura visual de gestos faciais, consequentemente, a seleção poderia atuar 

e agir de uma maneira muito mais rápida. 

Esta última capacidade foi possibilitada através de duas pré-adaptações: o 

bipedismo, que ajudou a desimpedir e libertar as vias vocais e a 

diminuir a laringe para que a enunciação do discurso falado se 

pudesse tornar mais prontamente possível (Aiello, 1996; Hill, 1972); e 

a reintegração do cérebro sob a alçada da visão, a qual, como Norman 

Geschwind e António Damásio, argumentaram, criou os córtices associativos 

que iriam permitir aos hominídeos utilizarem a linguagem nalgum 

ponto da sua evolução (Geschwind e Damásio, 1984).  

 

Sem a ocorrência destas pré-adaptações na anatomia e neuroanatomia dos 

seres humanos, como é que a linguagem poderia ter alguma ter alguma vez 

evoluído. Se construirmos uma experiencia teórica, em termos de 

pensamento, e partirmos do pressuposto que, por acaso e coincidência, um 

animal de uma espécie pudesse subitamente falar, o que é que iria 

acontecer a este animal? Ele iria ser, muito provável posto de parte, porque 

não iria possuir ninguém com quem tivesse essa possibilidade de falar e, 
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indubitavelmente, não iria de forma alguma atrair companheiros ou 

parceiros para dar continuação aos seus genes.  

 

Por conseguinte, a linguagem surgiu encavalitada em alterações ou 

mudanças na anatomia hominídea, que foram selecionadas ou sujeitas a 

ação da seleção, por razões que em nada estavam relacionadas com a 

facilidade ou instalação da linguagem. A isto acrescenta-se, que a 

linguagem verbal não poderia ter evoluído sem que acontecessem 

alterações prévias no cérebro que facilitassem a utilização de uma 

linguagem baseada na visão, que se apoia e baseia nas leituras 

visuais das pistas corporais. Esta estruturação relativa a uma 

linguagem baseada na visão, foi provavelmente construída a partir 

da reestruturação prévia dos córtices associativos entre os símios 

no nicho arbóreo, uma reestruturação neurológica que tornou os 

símios predominantemente visuais e que, consequentemente, exigiu 

a integração e subordinação de outros dados de entrada sensoriais 

ao visual (Geschwind 1965).  

Mais tarde, à medida que o córtex pré-frontal se expandiu devido a pressões 

seletivas tendentes para um controlo emocional, para uma utilização 

alargada de símbolos vocais e para a elaboração de capacidades cognitivas 

(Povinelli e Preuss, 1995), as configurações neurológicas completas para a 

linguagem sofisticada, já se encontravam no seu lugar adequado, muito 

provavelmente para a utilização pelo Homo erectus. 

 

A seleção relativamente à linguagem falada poderia, consequentemente, 

ocorrer apenas com uma quantidade considerável de estruturas necessárias 

inatas e preexistentes, e esta estruturação prévia resumiu-se e centrou-se 



101  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

em tornar os primatas, em primeiro lugar, predominantemente visuais e, 

em segundo lugar, em transformar os hominídeos primitivos em animais 

mais emocionais que comunicassem através de uma linguagem baseada na 

visão que girasse em torno de emissões de sinais através de pistas 

corporais.  

Esta forma inicial de linguagem é a mais básica das interações carregadas 

de emotividade e emoção, pois evoluiu exatamente com este propósito. 

Claro está, que a linguagem falada pode complementar este sistema de 

linguagem de carácter mais primitivo através de inflexões e entoações, mas 

não o pode suplantar. Na verdade, até mesmo a conversa mais carregada 

de emotividade transporta em si mesma, relativamente pouco peso 

emocional, sem as correspondentes pistas visuais; e de fato, responder 

emocionalmente somente a pistas verbais, exige muito frequentemente, que 

construamos imagens visuais do modo como o outro e exteriormente, tem 

perceção da sua aparência à medida que reage emotivamente apenas a voz. 

2.3.5.  A anatomia da interação humana: conclusões 

preliminares. 

O resultado de tudo isto foi um animal com um cérebro de grandes 

dimensões que é capaz de armazenar uma grande quantidade de 

informação e recuperá-la, que consegue ver o ego como sendo um 

objeto integrado no seu meio ambiente, que consegue e é capaz de 

antecipar e prever as suas próprias ações e as ações dos outros, que 

consegue ler pistas ou deixas visuais e gestos com uma enorme 

acuidade, que consegue expor o corpo e a cara de modo a 

comunicar visualmente por sinais e mensagens refinadas, e que 

consegue interpretar uma ampla variedade de emoções subtis e 

complexas. 
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Figura 18 

 

As outras capacidades para comunicarem por sinais e conseguirem fazer 

interpretações através das palavras e da linguagem vieram, muito mais 

tarde, na evolução hominídea, construídas com base num animal que 

estabelecia laços sociais através da utilização e o emprego de pistas 

emocionais, associadas a uma linguagem baseada na visão. Os sinais 

auditivos faziam, indubitavelmente, parte deste sistema de linguagem — 

uma vez que os chamamentos são uma maneira muito eficaz de comunicar 

— já que os hominídeos tinham atingido alguma perícia e capacidade de 

controlar as suas emoções e utiliza-las para ultrapassar a desvantagem de 

serem primatas ruidosos e estruturados de uma forma muito relaxada, que 

tentavam sobreviver no terreno e no solo africano (Figura 18).  
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A seleção tinha material suficiente sobre o qual atuar, para que as 

capacidades linguísticas aumentassem a manutenção e sobrevivência. O 

cérebro já tinha sido reestruturado nos nichos da floresta tropical de forma a 

criar os córtices associativos necessários à existência de um primata 

linguístico, como se encontra amplamente documentado pelas capacidades 

de linguagem dos símios africanos, especialmente dos chimpanzés bonobo 

(Savage-Rumbaugh, 1993), que revelam uma facilidade ou instalação de 

linguagem elementar, se lhes for permitido «falar» através das suas 

modalidades dos sentidos tácteis e visuais. 

E durante o início da evolução hominídea, o cérebro foi ainda mais 

amplamente reestruturado neurologicamente, de modo a controlar e 

utilizar as pistas emocionais num sistema de linguagem visualmente 

baseado e complementado por sinais auditivos. Consequentemente, 

uma linguagem verbal poderia aumentar a manutenção e a sobrevivência ao 

acrescentar novas dimensões à comunicação e, por conseguinte, à 

organização social — dadas as pressões seletivas para se tornarem melhor 

organizados. Isto aconteceu, provavelmente, durante um período quando as 

espécies de hominídeos começaram a competir intensamente umas com as 

outras. Sob a conjuntura destas condições, quanto mais organizados fossem 

os hominídeos, melhor se qualificariam e mais aptos se encontrariam para 

sobreviverem. 

 

Todavia, não será demasiado sublinhar que a linguagem verbal veio 

depois e que, portanto, é menos primária do que a comunicação 

visual. A linguagem acrescenta muito à interação, mas individualmente e 

por si só, não é particularmente eficaz no que se refere a gerar 

solidariedades. A micro sociologia centra-se e focaliza-se excessivamente no 
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discurso falado ou no poder da linguagem falada, e atividades associadas 

tais como a entoação, a sequenciação, o ritmo e o tomar ou dar a vez a 

outrem. Estas são forças muito importantes nos micro encontros, mas estes, 

de igual forma, são complementados com aquelas pistas corporais que 

sinalizam estados de emoção e afeto que são mais primitivos e mais 

essenciais à fluidez de uma interação. 

 

2.3.6.  A evolução das emoções: a leitura visual das 

emoções. 

 

Figura 19 

 

Deste modo, existiam estruturas inatas preexistentes que a seleção poderia 

utilizar para transformar os primatas em utilizadores de linguagem falada, 
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mas relativamente a este assunto e à de que estas neuro-estruturas eram 

secundárias para a comunicação baseada na visão. É sabido que entre os 

símios, os estalidos dos lábios, os movimentos dos maxilares, a 

contração dos músculos faciais, a expressão corporal, os gestos das 

mãos, e outros gestos não auditivos são incomparavelmente mais 

importantes do que as pistas auditivas, para revelarem informação 

acerca do ego, disposições ou estados de espírito, variações de 

humor, sentimentos, e condições ambientais. 

 

Para que a seleção tivesse realçado e aperfeiçoado as comunicações entre 

os antepassados símios dos hominídeos no campo aberto da savana, teria 

mais do que provavelmente agido inicialmente sobre estes modos visuais de 

comunicação inaptamente preexistentes. De fato, poderá inclusivamente ter 

havido a ação da seleção natural contra os modos auditivos, uma vez que os 

primatas ruidosos e sobrecarregados segundo o ponto de vista emocional, 

na savana, não tinham grandes probabilidades de aumentarem a sua 

manutenção e sobrevivência. Deste modo, dada a estruturação interna em 

termos dos necessários circuitos e ligações neurológicas para a utilização de 

sinais, sintaxe, e construção de frases, e dado que esta capacidade veio 

acompanhada da predominância visual e o seu emprego visando a 

comunicação, então, é provável que a seleção natural tivesse 

começado a transformar e a efetuar mudanças no cérebro para 

expandir e aumentar o nível de complexidade e de subtileza da 

comunicação que emprega gestos visuais. 

 

Desta forma, um símio habitante da savana poderia receber e emitir 

visualmente informação e, por conseguinte, de forma silenciosa, estando 
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sujeito a condições segundo as quais o ruído iria aumentar os riscos para a 

sua sobrevivência. A chave para uma comunicação visual mais eficiente e 

eficaz foi, claro esta, a sinalização das emoções acerca dos sentimentos, da 

disposição e estados de espírito, variações de humor para agir, reações aos 

atos dos outros, ameaças no ambiente envolvente, e outros tipos de 

informação necessária que iria, em primeiro lugar, criar laços sociais e elos 

mais fortes e coesos entre os símios e, em segundo lugar, gerar padrões no 

estabelecimento de laços sociais que iriam realçar e otimizar a manutenção 

e sobrevivência.  

 

De maneira a que esta capacidade alargada para a comunicação se 

desenvolvesse, era contudo necessário que o cérebro sofresse 

transformações ao nível da reestruturação dos circuitos e ligações 

neurológicas, por forma a ganhar algum grau de controlo cortical sobre as 

respostas emocionais a serem utilizadas na comunicação visual. 

 

A seleção na savana africana iria favorecer um primata silencioso 

que conseguisse controlar os seus repentes emocionais explosivos, 

ou pelo menos reprimir e conter o seu próprio ruído. A seleção que 

agiu relativamente à redução de ruídos seria particularmente intensa para 

os primatas que não se encontravam organizados em termos de hierarquias 

de domínio e linhas matriarcais que se pudessem dar ao luxo de exporem-se 

a comportamentos ruidosos. Os babuínos Cynocephalns e anúbis (Papio), 

por exemplo, são barulhentos e ruidosos mas organizam grandes números 

de indivíduos em estruturas sociais coesas e sólidas e, portanto, não 

precisam de se preocupar com o fato de serem ruidosos. Por outro lado, os 

macacos ―patas‖ (Erythrocebus) encontram-se organizados em pequenos 
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agrupamentos de fêmeas, semelhantes a um harém, com um macho 

dominante que não pode proporcionar uma proteção que se equipare àquela 

dada por inúmeros machos num agrupamento mais vasto e alargado; como 

resultado disso, estes agrupamentos de ―patas‖ deslocam-se e 

movimentam-se silenciosamente pela savana. 

 

2.3.7.  Pré-adaptações à linguagem não visual. 

A seleção natural agiu sobre aquilo que lhe foi sendo concedido e 

apresentado à medida que os símios iam abandonando o Habitat arbóreo: 

um primata visual com uma forma corporal generalizada que poderia ser 

utilizada na comunicação não-verbal e um primata com uma rede de 

circuitos neurológicos que, se fosse pressionada e impulsionada (como nos é 

revelado nos estudos de linguagem relativamente aos símios), poderia 

produzir os princípios rudimentares da linguagem. Mais se acrescenta que 

para além disso, os chimpanzés aparentam sinais visuais subtis para 

determinadas mensagens acerca do meio ambiente que os rodeia, 

pois, como E. W. Menzel (1971) uma vez assinalou, «um chimpanzé tem a 

capacidade de transmitir e comunicar aos seus congéneres, que não 

possuem qualquer outra fonte de informação, a presença, a direção, a 

qualidade, e quantidade relativa ou valor preferencial de objetos distantes 

que se encontrem escondidos». 

 

A partir do momento em que a evolução optou por esta via, as conexões 

corticais e subcorticais existentes no cérebro que permitiam o uso volitivo de 

emoções na comunicação, viriam a ser continuamente expandidas de 

maneira a aumentar as propriedades intensificadoras da manutenção e 
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sobrevivência da comunicação visual, plenamente carregadas de emoção e 

emotividade. Nalgum espaço de tempo indeterminado, o conteúdo auditivo 

tornou-se cada vez mais, parte integrante desta comunicação, agindo com 

base nas capacidades de vocalização que os símios atuais possuem; e com o 

decorrer do tempo começou a dar-se uma transformação e mudança nas 

proporções relativas do corpo e da linguagem falada.  

 

Uma pré-adaptação crítica era a posição erecta e a postura vertical de 

andar, que libertou as vias vocais para que fosse possível a enunciação 

refinada e detalhada de sons (Hill, 1972). Este desenvolvimento ocorreu 

muito cedo na evolução hominídea, para que os primatas que habitavam na 

savana, fossem capazes de ver acima do nível da vegetação e das ervas 

"(uma vez que tinham um sentido olfativo reduzido e que não podiam 

depender desse sentido, como o fazem a maioria dos mamíferos que 

habitam a savana). 

 

Esta mudança ia bem lançada no seu caminho, segundo creio, com o Homo 

erectus, mas tinha vindo a evoluir lentamente com o Homo habilis à medida 

que cada vez mais conteúdo verbal era inserido num modo de comunicação 

baseado na visão (Fleagle, 1988). 

 

Embora uma linguagem verbal possua inúmeras vantagens sobre 

uma linguagem visual (Maryanski e Turner, 1992), foram as áreas 

coordenadoras da visão que moldaram o desenvolvimento do 

cérebro humano. A linguagem verbal, apurou-se posteriormente. Em 

primeiro lugar, poderia ser utilizada quando as mãos e o corpo estivessem 
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ocupados de outra forma; isto conteria em si um grande valor de realce da 

manutenção e sobrevivência para a comunicação entre os animais que se 

encontravam envolvidos em atividades como a recoleção, a caça e as 

atividades de defesa, o empunhar e manejar ferramentas ou segurar em 

crianças nas suas mãos e braços. Em segundo lugar, a linguagem auditiva 

poderia ser utilizada sem terem que expor a integralidade da cara e do corpo 

para a leitura visual de significados; de fato, não seria necessário o contato 

visual de nenhuma espécie.  

 

Isto significaria que os animais poderiam comunicar rapidamente sem terem 

que mobilizar e movimentarem os seus corpos e faces; e poderiam fazê-lo 

sem se verem. Tais capacidades possuiriam grande valor, claro está, no que 

se refere à defesa e à coordenação das atividades de recolecção e de caça. 

Em terceiro lugar, a linguagem vocal atribui e concede à comunicação novas 

dimensões quando são acompanhadas pela linguagem corporal; as 

vocalizações podem manter um nível ou via de comunicação em ação 

(tipicamente mais instrumental), enquanto que o corpo pode revelar outra 

via e nível de significado (geralmente afetivo e emocional).  

 

E, se as vocalizações também podem ser utilizadas para comunicarem e 

transmitirem afetividade (por intermédio do tom e timbre, das inflexões, das 

entoações, ritmos, pausas e afins), então os significados muito complexos 

podem ser comunicados; e estes, por sua vez, permitiriam e possibilitariam 

padrões mais flexíveis e mais sofisticados de organização social. 

Hewes (1973) argumentou que a capacidade dos grandes símios de 

utilizarem uma linguagem de sinais sugere que a sinalização visual seria a 

via mais fácil para a linguagem entre os australopitecianos. A utilização do 
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canal auditivo com o objetivo da linguagem teria sido difícil por inúmeras e 

diversificadas razões: em primeiro lugar, os chamamentos entre os primatas 

são praticamente na sua totalidade emocionais, sendo usados primariamente 

para propagar e comunicar perigo e outros estados altamente carregados de 

afetividade. Em segundo lugar, a modalidade auditiva não se encontrava 

interligada com as modalidades visuais e tácteis, entre os australopitecianos 

primitivos, e esta interligação e uma pré-condição para a linguagem falada 

(Geschwind, 1970).  

 

Como Hewes (1973) afirmou enfaticamente, «os hominídeos iniciais podem 

ter achado muito difícil adquirir a protolinguagem que dependia da produção 

vocal controlada, para não referir a linguagem que exige articulações 

precisas no discurso e linguagem falada moderna». Em terceiro lugar, a via 

vocal dos primeiros hominídeos até ao Homo erectus ainda não se 

encontrava organizada de maneira a que facilitasse a produção do discurso 

falado (Lieberman, 1984; Lieberman e Crelin, 1971; Lieberman, Crelin e 

Klatt, 1972). Em quarto lugar, a dependência dos primatas superiores 

relativamente aos gestos não verbais para comunicarem sugere que a 

capacidade de se orientarem pelos gestos visuais já se encontrava presente 

e tinha existência na linha hominídea e, portanto, estava sujeita à atuação 

da seleção natural para uma linguagem não verbal.  

 

De fato, como Hewes (1973) sublinhou, «pode ser que a capacidade de 

adquirir e apreender uma linguagem de proposições baseadas em gestos 

(como acontece no caso da linguagem de sinais entre os surdos) não 

seja somente uma característica antiga e inata do homem, mas também 

uma característica que é partilhada de uma forma rudimentar pelo menos 
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com os Pongidae». A linguagem falada depende da lateralização cerebral e 

da integração das funções esquerda-direita do cérebro; segundo o ponto de 

vista de Hewes, isto nunca poderia ter ocorrido até que um ou vários 

hominídeos tivessem começado a utilizar ferramentas de uma maneira 

precisa. A utilização de ferramentas, segundo a perspectiva de Hewes, e 

uma pré-condição não apenas para uma lateralização integrada, mas 

também para o controlo muscular de todo o aparelho vocal necessário, para 

produção do discurso falado e para que as capacidades cognitivas 

superiores, como nos indicam um córtex cerebral de maiores dimensões, se 

tivessem desenvolvido e evoluído. 

 

Hewes, proporciona razões plausíveis para se duvidar de que a primeira 

linguagem entre os hominídeos tenha sido verbal. Em primeiro lugar, para 

que a linguagem chegue a produzir elos sociais, tem que ser 

emocional; e as emoções são ainda melhor comunicadas de forma 

visual, em vez de verbalmente. E, na medida em que as emoções foram 

a chave para ultrapassar a tendência para um baixo nível de sociabilidade 

entre os símios, as emoções teriam de ser o alvo inicial da seleção natural.  

Para além disso, para que as emoções subtis e complexas fossem 

comunicadas verbalmente, seria necessário ter um considerável controlo 

voluntário da produção do discurso falado. Este nível de controlo não era 

muito provável nos hominídeos iniciais. Pois uma coisa é vocalizar 

saudações e alertas ou avisos, mas outra coisa complemente diferente é 

comunicar vocalmente tipos diversificados de nuances de emoções. Até 

mesmo atualmente, os seres humanos, possuidores e detentores de 

cérebros evoluídos e do controlo do aparelho do discurso falado, não o 
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conseguem fazer com uma grande claridade. Os australopitecianos e os 

seus antepassados, certamente que não o conseguiriam fazer. 

 

Verificamos que a imagem esteve desde os primórdios da nossa 

evolução, associada ao desenvolvimento do nosso cérebro e das 

nossas emoções. Isto ainda hoje se verifica. Imagens e emoções 

formam um elo indissociável, que marcam o nosso processo mnésico 

desde as nossas origens.  

 

Figura 20 
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Figura 21 

  

Figura 22 
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Figura 23 

 

Figura 24 
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2.3.8.  A neurologia das emoções humanas. 

A evolução das capacidades emocionais dos seres humanos ocorreu por 

intermédio de transformações no cérebro do símio. Não somente a seleção 

produziu um animal capaz de controlar as emoções e de as utilizar para 

comunicar significado, mas a seleção também agiu e operou de maneira a 

criar um animal capaz de gerar um amplo e diversificado leque de estados 

emocionais (Figuras 20, 21, 23 e 24).  

 

Algumas qualificações e preocupações 

Os seres humanos sinalizam e interpretam um número inferior a cem 

estados emocionais durante o discurso da maior parte das interações.  

 

A sinalização e leitura de emoções é maioritariamente visual e não 

verbal, apesar de frequentemente também poder ser subcortical e 

inconsciente. 

Os seres humanos possuem um sistema de memória emocional que reside 

na parte exterior do neocórtex; e este sistema poder ser ligado a memórias 

armazenadas no neocórtex. Por conseguinte, as respostas humanas às 

emoções uns dos outros podem não se limitarem a serem conduzidas 

apenas subcorticalmente, elas poderão envolver de igual forma 

armazenamentos de memórias emocionais que não são, ou não 

podem ser encontradas conscientemente. De fato, uma boa parcela das 

respostas emocionais nos seres humanos, uns relativamente aos outros, 

podem envolver a evocação de memórias emocionais subcorticais, acerca 

das quais continuamos a não ter uma perceção consciente.  
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Os humanos respondem, consequentemente, de forma emocional 

aos estímulos, e estão muito frequentemente inconscientes face ao 

fato de terem visto e de terem respondido a pistas e deixas 

emocionais. Esta conclusão é apoiada e confirmada por estudos recentes, 

indicando que o sistema humano emocional é ativado de uma forma exterior 

à perceção consciente, quando exposto a relances, da ordem de frações de 

segundos, de caras que revelam emoções.  

 

Quando Alfred Schutz (1932) empregou a provocadora frase ―depósitos e 

reservas de sabedoria e conhecimento‖ afim de descrever as memórias de 

informação armazenada utilizadas para organizar as respostas dos 

indivíduos às várias situações, ele não tinha maneira alguma de saber acerca 

das memórias inconscientes, embora ele tenha de fato enfatizado que os 

indivíduos têm dificuldades em articular o seu conhecimento e saberia. O 

“conhecimento e sabedoria” humano é, por conseguinte, um vasto 

reportório de informação armazenada neocorticalmente, e 

subcorticalmente, frequentemente tornando problemática a completa 

consciência e perceção deste conhecimento, mesmo quando utilizamos e 

respondemos a ele. 

 

Os seres humanos tiveram a necessidade de se tornarem mais emocionais 

em primeiro lugar; daí as alterações no cérebro e as modificações que 

possibilitaram que os hominídeos se transformassem em tais criaturas 

emocionais.  
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2.3.9.  Modificações neurológicas durante a evolução das 

emoções. 

Muito do aumento nas dimensões do cérebro humano situa-se no 

lobo frontal, no qual o pensamento, as memórias de longo prazo e 

outras funções cognitivas, são levadas a cabo. O córtex pré-frontal dos 

seres humanos (parcela anterior-inferior do lobo frontal) é desenvolvido 

consideravelmente para além daquilo que acontece relativamente a qualquer 

outro primata; e é esta estrutura que é particularmente importante para as 

respostas emocionais, para o pensamento, o planeamento e tomada de 

decisões (Damásio, 1994). 

Por conseguinte, a capacidade dos seres humanos de emitir emoções 

aumentou, e de uma forma dramática, no discurso da evolução hominídea.  

A maioria das áreas subcorticais incluídas nos sistemas emocionais humanos 

são, de igual forma, substancialmente maiores: o hipocampo que é central 

na associação das cognições às emoções e que pode de igual forma 

armazenar memórias emocionais que operam subcorticalmente. 

Os sistemas límbicos envolvidos na geração de emoções também se 

expandiram, indicando que a seleção atuou e agiu sobre aquilo que lhe foi 

dado:  

Sistemas límbicos que provavelmente se aproximavam aos dos símios, 

especialmente com os do chimpanzé (o nosso parente vivo mais 

próximo, com quem nos partilhamos mais de 98% do nosso material 

genético). 
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2.3.10.  Os sistemas humanos das emoções. 

No neocórtex, ao longo do hemisfério esquerdo encontram-se os centros de 

linguagem (áreas de Broca e de Wernicke), os lobos sensoriais (parietal para 

o tato, o occipital para a visão, e o temporal para a audição) que recebem 

entradas de dados vindos das áreas sensoriais especializadas do tálamo do 

bolbo olfativo que se projeta diretamente em áreas subcorticais, e os lobos 

frontais e pré-frontais (Figura 25).  

 

Figura 25 

Em destaque encontra-se o mesencéfalo que é largamente responsável 

pela produção dos neurotransmissores (Kandel, Schwartz e Jessell, 

1995). O diencéfalo, composto pelo tálamo e pelo hipotálamo, 

juntamente com a glândula pituitária encontram-se intermediários 

ou mediadores da entrada de dados sensoriais carregados 

emocionalmente (Le Doux, 1996), enquanto têm um papel fundamental e 
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crítico relativamente à produção de hormonas e péptidos envolvidos em 

respostas emocionais (Shepherd, 1994). 

 

 

Figura 26 

  

O septo é o centro relativo aos impulsos sexuais e instintivos (Mclean, 1990) 

e nos seres humanos contém núcleos adicionais que originam o prazer e a 

satisfação (Eccles, 1989) . O hipocampo e os córtices de transição 

relacionados com ele, estão envolvidos na integração de memórias 

emocionais, tanto naquelas que se tornam parte da memória de longo 

prazo como, provavelmente, daquelas que permanecem subcorticais. 
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1 - Muito antes de os hominídeos saberem falar utilizando as 

palavras, comunicavam uns com os outros expressando as 

disposições emocionais através da linguagem corporal e foi o 

apuramento da visão e da rede neurológica do cérebro empregue 

nessas linguagens emocionais que representou o principal avanço 

evolucionário da nossa espécie. 

 

2  -  Uma das pressões da seleção natural foi a da exigência de uma 

melhor visão. Ao contrário da maior parte dos mamíferos que são se-

res predominantemente olfativos, os primatas mais elevados são 

seres predominantemente visuais. A seleção que teve como objetivo 

uma visão completamente estereoscópica (ou seja, tridimensional) e 

a cores, iria conferir aos primatas enormes vantagens. 

 

3 - A ordem dos primatas destaca-se pelo seu equipamento 

neocortical altamente especializado, com um grande realce e 

apuramento do córtex visual. A visão foi a chave-mestra para a 
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construção de novas formas de associações com laços sólidos e 

fortes entre os primatas. 

 

4 - A visão colorida e binocular, é acompanhada pela nossa 

capacidade de controlar emoções e, em simultâneo, de comunicar 

por sinais ou sinalizar e interpretar uma ampla variedade de 

emoções, visualmente. A seleção natural limitou-se a intensificar a 

capacidade dos hominídeos de se envolverem em atividades 

refinadas de envio de sinais e de interpretação de pistas visuais. A 

seleção na savana africana iria favorecer um primata silencioso que 

conseguisse controlar os seus repentes emocionais explosivos, ou 

pelo menos reprimir e conter o seu próprio ruído. 

 

5  -  Embora uma linguagem verbal possua inúmeras vantagens 

sobre uma linguagem visual, foram as áreas coordenadoras da visão 

que moldaram o desenvolvimento do cérebro humano. A linguagem 

verbal não poderia ter evoluído sem que acontecessem alterações 

prévias no cérebro que facilitassem a utilização de uma linguagem 

baseada na visão, que se apoia e baseia nas leituras visuais das 

pistas corporais. Esta estruturação relativa a uma linguagem 

baseada na visão, foi provavelmente construída a partir da 

reestruturação prévia dos córtices associativos entre os símios no 

nicho arbóreo, uma reestruturação neurológica que tornou os símios 

predominantemente visuais e que, consequentemente, exigiu a 

integração e subordinação de outros dados de entrada sensoriais, ao 

visual. 
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6 - Para que a linguagem produza elos sociais, tem que ser 

emocional; e as emoções são ainda melhor comunicadas de forma 

visual, em vez de verbalmente; verificamos que a imagem esteve 

desde os primórdios da nossa evolução, associada ao 

desenvolvimento do nosso cérebro e das nossas emoções. Isto ainda 

hoje se verifica. Imagens e emoções formam um elo indissociável, 

que marcam o nosso processo mnésico desde as nossas origens.  

 

7  -  Como primatas, somos alertados automaticamente para pistas e 

entradas de informação visuais, subordinando toda e qualquer 

informação ao visual; e esta apreensão visual da informação 

sensorial significa que a interação humana envolve uma refinada 

leitura atenta, de pistas emitidas pela cara e pelo corpo. 

 

8 - Durante milhões de anos, a nossa inteligência e 

consequentemente a nossa memória foi formatada para uma 

aprendizagem muito centrada na captação visual, dai sermos 

criaturas que nos “alimentamos” fundamentalmente de imagens, 

principalmente quando estamos a aprender. Estes milhões de anos 

de evolução neural criaram uma dependência das imagens no nosso 

mecanismo mnésico, que se tornou quase irreversível.  

 

9  -  O nosso cérebro criou mecanismos de apreensão e catalogação 

da informação estruturados nas imagens, e este processo contagiou 

as nossas emoções, dai chorarmos ou rirmos quando vemos filmes 

que nos comovem ou divertem. Por momentos o nosso lado racional 
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esquece que estamos perante imagens e não seres reais, mas o 

nosso cérebro devido ao seu passado evolutivo faz automaticamente 

uma transfiguração e passamos a atribuir sentimentos às imagens. 

As imagens perpetuam a nossa existência.  

 

10 - O resultado de tudo isto foi um animal com um cérebro de 

grandes dimensões que é capaz de armazenar uma grande 

quantidade de informação e recuperá-la, que consegue ver o ego 

como sendo um objeto integrado no seu meio ambiente, que 

consegue e é capaz de antecipar e prever as suas próprias ações e as 

ações dos outros, que consegue ler pistas ou deixas visuais e gestos 

com uma enorme acuidade, que consegue expor o corpo e a cara de 

modo a comunicar visualmente por sinais e mensagens refinadas, e 

que consegue interpretar uma ampla variedade de emoções subtis e 

complexas. 
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2.4.  A COMUNICAÇÃO. 

 

Figura 27 
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2.4.1. O que é a comunicação ? 

Poderíamos começar por perguntar o que é a comunicação? Afinal de contas, 

nos últimos 100 anos esta palavra tornou-se numa expressão motora e 

essencial da civilização contemporânea. 

 

 A palavra comunicação é uma derivado da palavra latina communis 

(origem de comum). Communis significa pertencente a todos ou a 

muitos. Dessa mesma raiz latina surge a palavra comunicare (origem de 

comungar e comunicar). Comunicar indica-nos a ideia de tornar 

comum. 

Temos então um núcleo de ideias que se associam formando um conceito: 

Pertencente a muitos, comungar, tornar comum, estar em relação e ação, 

intenções que se associam no macroconceito chamado comunicação. 

 

A Comunicação é uma palavra com um sentido amplo e como tal abre um 

leque de possibilidades em vários segmentos. Com o surgimento das novas 

tecnologias, além da sofisticação e aperfeiçoamento de métodos de 

comunicação já existentes, afloram a cada dia, novas alternativas, tornando 

mais dinâmicas as possibilidades de comunicação. 

A evolução da comunicação é parte integrante da própria evolução 

do homem e da sociedade, porque é sabido que a comunicação está 

diretamente ligada aos sentidos humanos.  

Como é impossível o homem deixar de usar os seus sentidos, é, 

também, impossível o homem deixar de comunicar.  
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Comunicar é estimular os sentidos e para que isso aconteça necessitamos de 

alguma forma ou meio de comunicação. Os nossos sentidos estão evoluindo 

e aperfeiçoando-se, daí, para despertarmos o interesse das pessoas também 

temos vindo a aperfeiçoar a comunicação, tornando-a cada vez mais técnica 

e sofisticada. 

 

A necessidade de usarmos não só todas as possibilidades de comunicação 

existentes mas fazer isso de uma forma correta no sentido de uma busca 

pertinente e individual de acordo com cada indivíduo e cada atividade. Na 

escola, durante o processo de aprendizagem, para se estabelecer a 

comunicação entre alunos, professores e outros agentes da 

comunidade formativa, é fundamental não só encontrar os meios de 

comunicação corretos mas também utilizarmos a linguagem correta 

para cada tipo de média.  

 

Importa, pois, encontrar não só o universo correto desses meios de 

comunicação mas também saber dosear as inserções em cada um deles. 

Com a evolução das novas tecnologias a palavra comunicação amplia ainda 

mais seu significado, chegando a níveis de dinamismo que transcendem as 

eras. Apesar disto, as decisões ainda são individuais dentro da nossa 

sociedade. 

2.4.2. A comunicação humana. 

A história do homem sobre a terra constitui um esforço permanente de 

comunicação. Desde o momento em que os homens passaram a viver 

em sociedade, fosse pela necessidade de criação de famílias, fosse 
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pela comunidade de trabalho, a comunicação tornou-se imperativa. 

Isto porque só através da comunicação os homens conseguem trocar 

ideias e experiências.  

 

O nível de progresso nas sociedades humanas pode ser atribuído, com 

razoável margem de segurança, à maior ou menor capacidade de 

comunicação entre as pessoas, pois o próprio conceito de país prende-se à 

intensidade, variedade e riqueza das comunicações humanas.  

A própria sociedade moderna pode ser concebida como a resultante do 

aperfeiçoamento progressivo dos processos de comunicação entre os 

homens - do grunhido à palavra, da expressão à significação. A 

comunicação humana nasceu, provavelmente, de uma necessidade 

que se fez sentir desde os mais primitivos estágios da civilização.  

Esta afirmação leva-nos a repensar a importância da comunicação, da 

linguagem verbal e não verbal, na nossa capacidade de nos emocionar, 

expressar ou disfarçar as emoções nos diálogos.  

Neste espaço que envolve um emissor e um receptor da mensagem é onde 

pode residir os problemas de comunicação. Cada uma das pessoas, 

conforme já foi dito, descodifica as mensagens de uma forma especial, 

diferenciada. Muitas vezes prescrevemos uma tarefa, considerando a nossa 

representação mental, a nossa linguagem, a forma como descodificamos 

essa prescrição e desconsideramos a pessoa que realmente vai executar a 

tarefa e concluímos que a falha, o erro está na pessoa que realizou a tarefa, 

que ela é que não entendeu o que lhe foi transmitido.  
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Segundo Wisner (1994), o inventário das diferenças entre atividades reais e 

atividades prescritas é extremamente útil para descobrir as dificuldades 

entre o trabalho prescrito e o que foi mal compreendido. Isso leva-nos a 

pensar na importância da comunicação, da linguagem verbal e não verbal e 

na utilização de recursos e meios para minimizar possíveis falhas neste 

processo.  

O conteúdo e o contexto de uma comunicação combinam-se para confirmar 

o significado. O contexto é o cenário total, o sistema completo que o 

envolve. 

  

Umas poucas palavras bem escolhidas e ditas no momento certo, 

umas imagens ou filmes exemplificativos, podem transformar a 

diferença entre a compreensão da mensagem ou a sua 

incompreensão. A comunicação é um relacionamento e não uma 

transferência unilateral de informação. Ninguém pode ser professor sem 

alunos, ou médico sem pacientes. Agir com sinceridade e sabedoria significa 

levar em consideração as relações e interações entre nós e os outros.  

 

 

2.4.3. A linguagem humana. 

A linguagem tem poder. É importante que tenhamos a certeza do que 

estamos a dizer, ou daquilo que pretendemos demonstrar, compreendendo 

da maneira mais clara possível o que os outros querem dizer e permitindo 

que eles compreendam o que queremos dizer.  
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A linguagem é um instrumento de comunicação e portanto, as palavras 

significam aquilo que as pessoas convencionam que elas signifiquem. Sem a 

linguagem, não existiria a sociedade como a conhecemos.  

 

 

Confiamos na instituição de pessoas que falam a mesma língua e no fato de 

que a nossa experiência sensorial é suficientemente semelhante para que os 

nossos mapas comunicacionais tenham muitas características em comum. 

Sem essas características, as conversas não teriam sentido. Mas não 

compartilhamos o mesmo mapa. Cada pessoa vivencia o mundo de uma 

maneira muito específica e portanto, expressa-o também, de uma forma 

muito específica, isso é a diversidade comunicacional. 

Para Hjelmslev (1975), a linguagem – a fala - é uma inesgotável riqueza de 

múltiplos valores. A linguagem é inseparável do homem e segue-o em 

todos os seus atos. A linguagem é o instrumento graças ao qual o 

homem modela o seu pensamento, a sua vontade e os seus atos, é o 

instrumento graças ao qual ele influencia e é influenciado, é a base 

última e a mais profunda da sociedade humana."  

 

As palavras não têm um sentido inerente, como fica claro quando ouvimos 

uma língua estrangeira que não compreendemos. Damos sentido às palavras 

por meio de associações ancoradas a objetos e experiências no decorrer da 

nossa existência. Nem todas as pessoas vêem os mesmos objetos ou têm as 

mesmas experiências. O fato de outras pessoas terem mapas e significados 

diferentes é que dá riqueza e variedade à vida. É este um dos grandes 

méritos da diversidade.  
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Discutimos bastante a respeito do significado de algumas palavras abstratas, 

tais como respeito, amor e política. As possibilidades de confusão são 

imensas. Essas palavras, são como determinados testes, cujas imagens têm 

significados diferentes, dependendo da pessoa que a vê. Isto sem mencionar 

coisas como a falta de atenção, de empatia, de clareza, ou a incapacidade 

mútua para compreender algumas ideias. Como sabemos que 

compreendemos outra pessoa? Quando damos significado às palavras que 

ela usa - o nosso significado, não o significado dela. E não há garantia de 

que esses significados sejam iguais. Como damos sentido às palavras que 

usamos? Como escolhemos as palavras para nos expressar? E como as 

palavras estruturam e expressam as nossas experiências?  

Na maior parte das vezes, damos às palavras significados suficientemente 

parecidos para que haja uma compreensão adequada. Mas há momentos em 

que é muito importante que a comunicação seja precisa como no contexto 

de relacionamentos de aprendizagem entre professores e alunos. Queremos 

ter certeza de que a outra pessoa partilha connosco o mesmo significado, 

queremos saber o significado da palavra no seu mapa mental e também que 

ela expresse esse significado, o mais claramente possível.  

A linguagem é um filtro poderoso de nossa experiência individual. Ela 

faz parte da nossa cultura e é difícil de ser modificada. Canaliza o nosso 

pensamento em direções específicas, tornando mais fácil pensar de algumas 

maneiras e mais difícil pensar de outras. Os esquimós têm muitas palavras 

para "neve". Como a vida deles pode depender da identificação correta de 

um certo tipo de neve, eles precisam de saber diferenciar entre a neve que 

pode ser ingerida, a neve que pode ser usada na construção, etc.  
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Os povos hanuoo, da Nova Guiné, tem um nome para cada uma das noventa 

e duas variedades de arroz que possuem. Trata-se de uma questão 

extremamente importante para a economia do país. Provavelmente eles não 

tem uma palavra sequer para designar ―hamburger”, enquanto que em 

inglês existe pelo menos uma dezena delas. 

A linguagem faz distinções subtis em algumas áreas e não em outras, 

dependendo do que é importante naquela cultura. O mundo é tão rico e 

variado quanto desejarmos que ele seja, e a linguagem que herdamos 

desempenha um papel fundamental para direcionar a nossa atenção para 

algumas partes dele e não para outras.  

Linguagem é comunicação. Personalidade é comunicação. Cada 

palavra, cada gesto é ação comunicativa, assim como é comunicação 

cada página de um livro, cada folha de um jornal, cada som de um 

receptor de rádio, cada imagem de televisão, de um filme ou página 

da internet. Estamos imersos num oceano de comunicação e não se 

vive um instante fora dele.  

2.4.4. O processo da comunicação. 

A perceção é um processo analógico. Cada indivíduo possui um 

hardware, um córtex visual, que lhe é próprio e um conjunto de 

informações, ou banco de conhecimentos, que deriva da sua 

"gnose", ou seja da sua experiência do mundo. A história cognitiva 

única de cada individuo faz com que os conhecimentos adquiridos sejam 

representados em função dos esquemas existentes e/ou construídos ao 

longo dessa história.  
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Engels defendia que, primeiramente, fabrica-se, tirando-se do objeto o 

conceito; depois, inverte-se tudo, medindo-se o objeto pela sua cópia, o 

conceito. Por outras palavras, idealiza-se o mundo a partir dos 

fenómenos e depois se mede-se o quanto o real está afastado do 

ideal. Hegel considerava que, quando perguntamos "O que é o 

conhecimento?", já na palavra "é" estaria contida uma conceção do ser e 

que esta, portanto, continuava a ser a questão central da Filosofia. 

Heidegger expressa a mesma opinião.  

Quem comunica, comunica alguma coisa a alguém. Esta "coisa" que é 

comunicada é um "conceito", um "conhecimento" ou uma "emoção", uma 

cópia toda particular dos objetos do mundo e a sua representação em 

termos emocionais ou cognitivos, dentro do ser.  

A noção de um modelo partilhado está inerente na palavra "comunicar", que 

é derivada do latim comunicare, tornar comum, como já foi referido. Este 

modelo partilhado é o conjunto de símbolos comuns a duas ou mais 

entidades comunicantes.  

Os sentidos filtram e distorcem o "real" criando realidades individuais que se 

relacionam interna e externamente formando um sistema.  

Para Piaget, na comunicação, existem estruturas que são constituídas pelo 

contexto e pela ação, que criam novos contextos. Esses blocos do 

conhecimento são sempre disparados juntos, regulados pela energia 

afectiva. Primeiro vem a resposta, dizia Piaget, e só depois o estímulo. Para 

que haja comunicação é preciso que haja a vontade de se comunicar.  

Para Megginson, "Comunicação é o processo de transferir significado 

sob a forma de ideias ou informações, de uma pessoa para outra".  
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Um verdadeiro intercâmbio de significados entre as pessoas abrange mais 

do que as palavras usadas nas suas conversações, inclui ênfase, expressões 

faciais, inflexões vocais e todos os gestos não intencionais e involuntários 

que sugerem o verdadeiro significado. Um intercâmbio efetivo solicita mais 

do que apenas a transmissão de dados. Exige que as pessoas que enviam as 

mensagens e aquelas que as recebem possuam certas habilidades (falar, 

escrever, ler, escutar, por exemplo) para que o intercâmbio de significado 

tenha sucesso.  

Podemos dizer, portando, que comunicação é a cadeia de entendimento 

que liga os elementos de uma comunidade em diferentes níveis e 

áreas. Neste conceito pode-se considerar três elementos importantes: o ato 

de fazer-se entender, o meio de passar informações entre as pessoas e o 

sistema de comunicação entre os indivíduos.  

São as pessoas não as instituições que se comunicam. O sistema de 

comunicação de uma organização, reflete uma variedade de indivíduos com 

antecedentes, educação, crenças, culturas, ânimos e necessidades 

diferentes.  

Para Stoner, a definição operacional de comunicação, deve considerar três 

pontos essenciais: que a comunicação envolve pessoas, e que compreender 

a comunicação, portanto, implica a tentativa de entender como as pessoas 

se relacionam umas com as outras; que a comunicação envolve significados 

compartilhados, o que sugere que, para se comunicarem, as pessoas devem 

concordar quanto à definição dos termos que estão usando; e que a 

comunicação é simbólica, gestos, sons, letras, números e palavras só podem 

representar ou sugerir as ideias que elas pretendem comunicar.  
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John Kotter, definiu comunicação como sendo um processo que 

consiste num emissor transmitindo uma mensagem, através de um 

meio, para um receptor que reage. (Emissor – mensagem - receptor). 

Este modelo indica que existem três elementos essenciais na comunicação, 

e, na falta de um deles não pode ocorrer comunicação. 

 Podemos mandar uma mensagem, por exemplo, mas ela não é ouvida ou 

recebida por alguém, não ocorrendo, portanto, qualquer comunicação. 

Devemos considerar ainda, que nem sempre a informação enviada pelo 

emissor é compreendida de forma consistente pelo receptor. Isto porque 

toda informação é interpretada pela subjetividade do receptor, que a 

modifica segundo parâmetros pessoais e intrínsecos. 

 

 

2.4.5. Comunicação e compreensão. 

Para Penteado, "a comunicação humana compreende uma variedade 

de formas, através das quais as pessoas transmitem e recebem 

ideias, impressões e imagens de toda ordem. Alguns desses símbolos e 

imagens, embora compreensíveis, não conseguem ser expressados por 

palavras", o que evidencia a riqueza da linguagem iconográfica: ―uma 

imagem vale por mil palavras‖. 

Comunicação é convivência; está na raiz da comunidade, o que significa um 

agrupamento caracterizado por forte coesão, baseada no consenso 

espontâneo dos indivíduos. Consenso, quer dizer acordo, consentimento e 

pressupõe a existência de um fator decisivo na Comunidade Humana: a 
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compreensão que ela exige, para que se possam colocar, em 

"comum", ideias, imagens e experiências.  

Podemos dizer, portanto, que é através da "compreensão" que a 

Comunicação Humana, põe ideias em comum. O seu objetivo é o 

entendimento entre os homens. Para que exista entendimento é necessário 

que os indivíduos que se comunicam compreendam-se mutuamente.  

Para que haja comunicação é necessário que os símbolos tenham 

significação comum para os indivíduos envolvidos no processo: o emissor e o 

receptor. O que se põe em "comum" numa comunicação humana e os 

sujeitos envolvidos na mesma, é a linguagem. Para que haja compreensão, 

é necessário que ambos se manifestem na mesma língua; as palavras e os 

sons articulados têm que ter o mesmo significado para ambos. A 

compreensão acontece através da comunhão de significados.  

Para Penteado, portanto, "comunicação é o intercâmbio compreensivo das 

significações através dos símbolos".  

O processo de Comunicação Humana assemelha-se ao processo do 

comportamento. A determinado estímulo corresponde uma resposta. A 

Comunicação Humana é uma resposta a um estímulo interno ou externo.  

O estímulo leva a uma associação que leva a uma ideia ou imagem que 

representamos por um símbolo. Este é o processo que acontece com o 

emissor. Por exemplo: ouvimos um cachorro latir. O som do latido, traz por 

associação, a imagem do animal, ao mesmo tempo que formamos uma 

imagem mental e emotiva do que procuramos comunicar, traduzindo esse 

sentimento em palavras racionais.  
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Ainda, segundo Penteado, para o receptor, o processo começa quando este 

tem a atenção desperta por alguns sons que lhe chegam ao ouvido. 

Inicialmente a Comunicação Humana depende da atenção. A atenção do 

receptor é uma resposta desencadeada por um estímulo: os sons, 

articulados ou emitidos pelo emissor. O aparelho auditivo do receptor capta 

os sons do emissor.  

Atingindo o aparelho auditivo, os sons impressionam o tímpano que 

por sua vez leva os impulsos ao cérebro, onde por um novo processo 

de estímulo-resposta, os sons adquirem significado, transformando-

se em palavras. Estabelece-se a compreensão, ou seja, a comunhão do 

significado e, desta forma, o receptor reage apresentando a sua resposta.  

Ao pôr-se "em comum" o significado do emissor para o receptor, através de 

símbolos (palavras), completa-se o circuito da Comunicação Humana, e 

assim chega-se à compreensão.  

A compreensão, através da comunhão do "significado" não implica 

necessariamente, um acordo. Podemos compreender uma ideia sem 

concordar com ela. É importante que se conheça isto para que se 

compreenda melhor o processo de comunicação. Com o objetivo de "pôr 

em comum" a significação, dentro da riqueza da linguagem humana 

podemos usar símbolos, sinais, figuras, gestos, etc.  

Ainda, segundo Penteado, os elementos básicos da Comunicação Humana 

são, portanto: o emissor, o receptor, a mensagem e o meio. A dinâmica 

desses elementos, a sua movimentação coerente permitem o intercâmbio de 

ideias e constituem o circuito da Comunicação Humana.  
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2.4.6. Os mecanismos da comunicação. 

O emissor é a fonte da mensagem, é quem inicia a comunicação. O 

emissor será a pessoa que tem as informações, as necessidades ou os 

desejos e o propósito de comunicá-las.  

A mensagem é a forma física na qual o emissor codifica a 

informação. A mensagem pode ter qualquer forma que possa ser captada e 

compreendida por um ou mais sentidos do receptor. A fala pode ser ouvida, 

as palavras escritas podem ser lidas, os gestos ou imagens podem ser vistos 

ou sentidos. As mensagens não verbais são uma forma de comunicação 

extremamente importante, já que muitas vezes, são mais honestas ou 

significativas do que mensagens orais ou escritas.  

O canal é o meio de transmissão de uma pessoa para outra, 

frequentemente inseparável da mensagem. Para que a comunicação seja 

eficaz e eficiente, o canal deve ser adequado à mensagem. As necessidades 

e exigências do receptor também devem ser consideradas ao escolher um 

canal.  

O Receptor é a pessoa cujos sentidos percebem a mensagem do 

emissor. Pode existir um grande número de receptores. A mensagem deve 

ser elaborada tendo-se em conta a experiência passada do receptor 

(conhecimentos, valores, crenças, cultura, etc.). Se a mensagem não chega 

ao receptor a comunicação não acontece. A situação não melhora muito se a 

mensagem chega ao receptor, mas este não a compreende.  

A Descodificação é o processo pelo qual o receptor interpreta a 

mensagem e a traduz em informações significativas. O processo 

acontece em duas etapas: o receptor primeiro deve receber a mensagem e 
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em seguida interpretá-la. A descodificação é afetada pela experiência 

passada do receptor, pelas suas interpretações dos símbolos e gestos 

usados, pelas expectativas (as pessoas tendem a ouvir o que desejam) e 

pela partilha de significados comuns com o emissor. Quanto mais a 

descodificação do receptor se aproximar da mensagem pretendida pelo 

emissor, mais eficaz será a comunicação.  

O Ruído é qualquer fator que perturbe, confunda ou interfira na 

comunicação. Pode ser interno (quando o receptor não presta atenção) ou 

externo (quando a mensagem é distorcida por outros sons do ambiente). O 

ruído pode ocorrer em qualquer estágio do processo de comunicação. Pode 

ocorrer durante a passagem através do canal.  

Como o ruído pode interferir na compreensão, deve tentar restringi-lo a um 

nível que permita a comunicação eficaz. Pode ser muito cansativo ouvir um 

professor que fala baixo numa sala de aula barulhenta, ou tentar manter 

uma conversa por cima de alguém que está a falar. Desconfortos físicos 

como a fome, a dor ou exaustão também podem ser considerados uma 

forma de ruído e podem interferir na eficácia da comunicação. Os problemas 

pioram com uma mensagem excessivamente complexa e obscura. Mas uma 

mensagem clara, expressa de modo direto, pode ser transmitida até mesmo 

num ambiente ruidoso.  

O feedback é o reverso do processo de comunicação. Nele é expressa 

uma reação à comunicação do emissor. Como o receptor se torna 

emissor, o feedback passa pelas mesmas etapas da comunicação original. O 

feedback pode acontecer numa variedade de formas, indo desde o 

feedback direto até o feedback indireto, expresso através de ações 

ou documentos (testes de avaliação, questionários, etc.).  
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No processo de ensino aprendizagem, quanto maior o feedback, mais 

eficaz tende a ser o processo de comunicação. O feedback imediato 

permite que os professores saibam se o conhecimento transmitido foi 

compreendido. Sem esse feedback o professor pode não saber, até ao 

momento da avaliação, que as informações foram recebidas e de forma 

errada.  

 

2.4.7. A linguagem da comunicação humana. 

A linguagem e o pensamento estão ligados assim como a expressão e a 

comunicação. Não existe comunicação sem expressão ou expressão sem 

comunicação.  

A linguagem é considerada uma atividade cerebral ligada ao 

desenvolvimento psíquico e condicionada pelo meio social. A linguagem é 

uma instituição psicossocial que somente surge e evolui na vida social.  

A Comunicação Humana é uma forma de comportamento, uma 

resposta a um estímulo. Os estímulos podem ocorrer externamente, ou 

dentro do indivíduo; externos ou internos, produzem um impacto no sistema 

nervoso, sensações visuais, auditivas, tácteis, gustativas, orgânicas, etc. 

Estamos continuamente a avaliar os impactos, ainda que, muitas 

vezes, não nos demos conta. Fundamentamos a avaliação do impacto dos 

estímulos, reagindo falando, rindo, corando, ou não agindo abertamente.  

Essas reações servem, por sua vez, como novos estímulos e esses estímulos 

provocam impactos, são avaliados, etc., e toda a sequência estímulo-

impacto-avaliação-resposta continua incessantemente e pode ocorrer na 

fração de tempo que gastamos para descrevê-la.  
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Toda avaliação humana depende dos "afetores" que podem afetar o 

comportamento humano. Os afetores são os hábitos, os preconceitos, 

as experiências, as habilidades, o estado fisiológico-emocional, os 

gostos e as idiossincrasias, a educação, os fatores da 

hereditariedade, as atitudes, etc.  

A linguagem em comum é o que empresta significado à mensagem. 

Compreende-se por linguagem tudo o que serve à Comunicação 

Humana: palavras, sons, gestos, sinais, símbolos, imagens, etc.  

Considerando esta exigência de significação, toda a comunicação humana 

torna-se num ato inteligente. A comunicação humana efetiva depende da 

acuidade com que a mensagem é interpretada, com igual significado pelo 

emissor e pelo receptor. A interpretação é, portanto, a chave da 

Comunicação Humana. Dela depende a significação comum para que 

haja entendimento. Uma boa mensagem facilita a interpretação (daí 

a importância do uso de recursos, como as imagens, os sons, que 

facilitem o processo de comunicação entre professores e alunos e 

consequentemente melhorem o processo de ensino e 

aprendizagem). 

 

2.4.8. Conceitos e atributos. 

Os atributos, para serem descritos em qualquer nível, seja qualitativo, 

adimensional; ou quantitativo, dimensional, conduzem a uma 

representação simbólica. Tal representação recebe o nome de dado, o 

qual pode ser oral (fonema), gráfico (grafema), gestual (querema) ou 

escrito (monema ou sintagma).  
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Um conjunto de dados analisados e organizados sob um determinado 

contexto e que satisfaçam um objetivo específico recebe o nome de 

informação. O estudo da informação constitui-se dentro do campo científico 

da semiótica, a qual estuda a teoria lógica dos sistemas de dados dentro dos 

conceitos de significação ou de comunicação.  

Existe significado quando se pode estabelecer uma convenção que 

permita uma correlação entre signo e significado. Por exemplo, em 

muitas culturas, o signo da caveira é interpretado como significando perigo. 

Existe comunicação quando se pode produzir expressões mediante um 

determinado processo de codificação, transmissão e decodificação.  

Um exemplo básico de meio de comunicação é a Linguagem Natural, como o 

inglês, o francês, o português, etc., a qual se constitui num conjunto de 

signos que têm um valor significativo estruturado em vários níveis, a saber: 

O léxico, conjunto de signos utilizados (fonemas, morfemas, queremas, 

etc.); o morfológico, estrutura dos símbolos utilizados para 

representar cada signo (lexemas e morfemas); o sintático, que dá a 

função de cada signo na estrutura (sintagmas) e o semântico, ou 

significado de cada signo (semantemas).  

 

No processo de acoplamento (comunicação), o receptor e o perceptor sofrem 

um processo de desequilíbrio, dado que as novas informações provenientes 

do "real" precisam de ser assimiladas, acomodadas ou rejeitadas. Através 

dos mecanismos de cognição, uma entidade, utilizando a perceção, os 

sentidos; o raciocínio, a capacidade de produzir inferências; a intuição, a 

criatividade; ou a experiência, ou a repetição, "conhece" essa realidade.  
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O processo cognitivo cria descrições; definições, proposições ou 

inferências, isto é, informação acerca do estímulo que recebe e no 

qual se conjugam diferentes faculdades mentais tais como perceber, 

aprender e recordar.  

O processo de cognição determina o conhecimento, o qual pode ser 

definido como a totalidade de tudo aquilo que tenha sido percebido, 

raciocinado, intuído ou experimentado. Conceber é a atividade mental 

mediante a qual resultam conceitos ou ideias que têm por base os estímulos 

percebidos, os quais determinam os conceitos de entender e de 

compreender, que culminam, no processo cognitivo, no conceito de saber.  

Entender é uma operação elementar que se realiza ao finalizar a 

correspondente descodificação, quando se conhece o que se quer expressar 

ao utilizar signos conhecidos que correspondem a um léxico. Entender é 

um processo lógico que necessita da memória e realiza um processo 

de análise. Pode-se entender um fato, um evento, uma relação, uma 

palavra, etc. Pode-se entender uma pessoa falando em inglês e, ao mesmo 

tempo, não compreender o que ela está querendo transmitir.  

Compreender é uma operação complexa que se realiza ao integrar as 

informações. É um processo psicológico que necessita da inteligência 

e realiza um processo de síntese. Pode-se compreender uma realidade, 

um raciocínio, uma inferência, um sistema e todas suas possíveis relações, 

etc. Em outras palavras: "Compreender é produzir representações" 

(Richard).  
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2.4.9. Todo o comportamento é comunicação. 

O tema "comunicação" está sempre atual, na era dos mídias é obrigatório 

comunicar. É imperativo. Esta "vontade de comunicar" exprime-se não 

apenas no desenvolvimento das redes de comunicação, mas também num 

número expressivo de publicações especializadas no assunto. Por vezes 

chegamos a esquecer que o ser humano é um ser da palavra e da 

linguagem.  

No universo político, os políticos reduzem cada vez mais o seu vocabulário, 

no universo escolar, a parte destinada à aprendizagem da língua escrita e 

falada é com frequência reduzida, no universo dos mídias e principalmente 

na televisão, as mensagens são cada vez mais curtas. 

Todos estes universos testemunham, cada um à sua maneira, que esta 

conceção, cada vez mais instrumental e funcional, da linguagem e da 

palavra está bem presente em quase todas as esferas da nossa vida diária. 

Comunicar resume-se na maior parte do tempo, a transmitir uma 

informação. Felizmente o pensamento, a palavra e a linguagem, ressurgem, 

interrogam e esclarecem o comportamento humano dando uma outra 

imagem à comunicação.  

 

A função da comunicação jamais pode ser reduzida a simplesmente 

"informar". A palavra e a linguagem articulada, não são todavia, os únicos 

modos de comunicação. A comunicação não verbal acompanha sempre a 

palavra, e constitui, mesmo em alguns casos, o único meio de comunicação. 

A comunicação nem sempre é sinónimo de linguagem. A palavra e a 

linguagem, esta última pela sua natureza e pelas suas funções que intervêm 
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em diversos níveis quando uma pessoa se exprime, estão na base deste agir 

comunicacional, do qual Habermas coloca as modalidades do existir. 

A visão redutora do ser humano, reduzido a ser apenas um emissor ou um 

receptor segundo um modelo de codificação, têm que dar lugar a uma nova 

visão da comunicação, que começa a surgir hoje e nos remete para um ser 

da palavra, cuja expressão não somente o constitui enquanto ser, mas 

também dá um sentido a tudo aquilo que o envolve e à sua própria 

existência.  

Para P. Pharo e Chanlat, "estudar a palavra é um meio de ter acesso às duas 

faces essenciais da visão sobre o mundo: a face objetiva e referencial e a 

face "subjetiva" ou pragmática, mais exatamente, que é o modo pragmático 

pelo qual se faz aparecer as coisas das quais se fala". Esta nova visão 

permite-nos igualmente distinguir o que se entende por palavra, por 

expressão individual, por linguagem, faculdade de falar, língua, sistema 

linguístico, e práticas linguísticas, modalidades específicas de um grupo em 

determinado conceito. Tudo isto permite-nos compreender que o 

pensamento, a palavra e a linguagem só adquirem sentido em determinado 

contexto social.  

Esta aproximação linguística e cognitiva da realidade humana parece 

muito mais fecunda, pois atinge a própria definição da humanidade e 

a intersubjetividade, a intercompreensão, a interpretação e o diálogo 

que delas resultam.  

A construção da realidade e as ações que pode empreender o ser humano 

não são concebidas sem se recorrer a uma forma qualquer de linguagem. É 

graças a esta faculdade de expressar em palavras a realidade, tanto interior 

quanto exterior, que se pode aceder ao mundo das significações.  
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O universo do discurso, da palavra, e da linguagem inerente ao ser humano 

transforma-se num ponto-chave indispensável para a sua compreensão. 

Passagem obrigatória para a compreensão humana, a linguagem constitui 

um objeto de estudo privilegiado e a sua exploração é permitir que se 

desvendam as condutas, as ações, as decisões e os comportamentos do 

próprio homem.  

Reduzir então a comunicação humana, seja na escola ou nos mídia, a uma 

mera "transmissão de informação", é elidir todo o problema do sentido e das 

significações. É esquecer que todo o discurso, toda a palavra pronunciada ou 

todo o documento escrito se insere em maior ou menor grau na 

esfera do agir, do fazer, do pensar e do sentimento (Grize).  

Como dizia Bateson, todo o ser humano dialoga, e todo o 

comportamento é comunicação. Toda interação, qualquer que seja, 

supõe por definição um modo de comunicação, isto é, um conjunto de 

disposições verbais e não verbais que se encarregam de exprimir, traduzir, 

registrar, numa palavra, de dizer o que uns querem comunicar aos outros 

durante uma relação. Ao mesmo tempo locutor, ouvinte e interlocutor, todo 

indivíduo exprime no quadro da interação ao mesmo tempo o que ele é, o 

que faz, o que pensa, o que sabe, o que deseja, o que gosta, assim agindo, 

ele coloca-se cada vez mais como pessoa. (Benveniste).  

"É um ser humano falando que nós encontramos no mundo, um ser humano 

falando a outro ser humano e a linguagem explica sua própria definição." A 

comunicação verbal não é, entretanto o único modo de comunicação. A 

comunicação não verbal constitui um outro modo ao mesmo tempo 

particular, complementar e simultâneo da comunicação.  
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Segundo a distinção estabelecida por Cosnier e Brossard, este modo de 

comunicação envolve, ao mesmo tempo elementos contextuais, isto é 

elementos mimogestuais (mímicas, movimentos corporais, etc.) e elementos 

vocais (timbre de voz, entonação, etc.) que acompanham a fala, e os 

elementos contextuais, que reagrupam todos os marcadores e índices de 

contextualização: espaços corporais, distintivos de origem (vestuário, 

insígnias, uniformes, etc.) e marcadores relacionais (signos hierárquicos, 

sobrenome, etc.). O conjunto destes marcadores associados às 

características espaciais e temporais do lugar onde se situa o ato da 

comunicação, define o contexto situacional.  
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1 -  A evolução da comunicação é parte integrante da própria 

evolução do homem e da sociedade, porque é sabido que a 

comunicação está diretamente ligada aos sentidos humanos. 

 

2  -   A comunicação humana compreende uma variedade de formas, 

através das quais as pessoas transmitem e recebem ideias, 

impressões e imagens de toda ordem. Com o objetivo de "pôr em 

comum" a significação, dentro da riqueza da linguagem humana 

podemos usar símbolos, sinais, figuras, gestos, etc. 

 

3  -  Compreende-se por  linguagem  tudo o que serve à 

Comunicação Humana: palavras, sons, gestos, sinais, símbolos, 

imagens, etc. Só através da comunicação os homens conseguem 

trocar ideias e experiências. Linguagem é comunicação. 

Personalidade é comunicação.  Cada palavra, cada gesto é uma ação 

comunicativa, assim como é comunicação cada página de um livro, 



148  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

cada folha de um jornal, cada som de um receptor de rádio, cada 

imagem de televisão, de um filme ou uma página da internet. 

Estamos imersos num oceano de comunicação e não se vive um 

instante fora dele. 

 

4  -  O processo de cognição determina o conhecimento, o qual pode 

ser definido como a totalidade de tudo aquilo que tenha sido 

percebido, raciocinado, intuído ou experimentado. 

 

5 -  Entender é um processo lógico que necessita da memória e 

realiza um processo de análise. Compreender é uma operação 

complexa que se realiza ao integrar as informações. É um processo 

psicológico que necessita da inteligência e realiza um processo de 

síntese. "Compreender é produzir representações". A compreensão 

acontece através da comunhão de significados. É através da 

"compreensão" que a Comunicação Humana, põe ideias em comum. 

 

6 -  Na escola, durante o processo de aprendizagem, para se 

estabelecer a comunicação entre alunos, professores e outros 

agentes da comunidade formativa, é fundamental não só encontrar 

os meios de comunicação corretos mas também utilizarmos a 

linguagem correta para cada tipo de mídia. A interpretação é, 

portanto, a chave da Comunicação Humana. Dela depende a 

significação comum para que haja entendimento. Uma boa 

mensagem facilita a interpretação (daí a importância do uso de 

recursos, como as imagens, os sons, que facilitem o processo de 
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comunicação entre professores e alunos e consequentemente 

melhorem o processo de ensino e aprendizagem).  

 

7 - No processo de ensino aprendizagem, quanto maior o feedback, 

mais eficaz tende a ser o processo de comunicação. 
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2.5.  A APRENDIZAGEM. 

 

Figura 28 

A palavra aprendizagem vem do latim apprehendere e designa a 

ação de aprender, de tomar conhecimento. Tomar conhecimento 

implica, então, agir. Esse entendimento traz implícito a ação de alguém, 
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podendo ser reconhecido como sujeito da construção do conhecimento. Na 

sua etimologia, o ―aprender‖ teria manifestado a ideia de aprender como 

ação. 

 

O conceito de aprendizagem encerra desde a sua origem uma maior 

amplitude, ao criar vínculos que favorecem intervenções, que provocam o 

pensar e a descoberta de soluções para problemas, não sendo um processo 

individualizado e linear. Dessa maneira, não é apenas a aquisição de 

conhecimentos, conteúdos ou informações. 

 

Se considerarmos a aprendizagem como processo de escolhas 

compartilhadas e, daí para os processos de ensino e aprendizagem, teremos, 

como condição inicial, o planear de ações que estabelecem o diálogo entre o 

aluno e o professor. Diálogo esse apoiado em referenciais que ajudam o 

professor a interpretar o que ocorre em sala de aula ou no grupo de 

formação. 

 

Embora isso possa ocorrer em vários lugares, é na escola, em tese, que 

seriam organizadas as condições específicas para a constituição de 

conhecimentos tidos como edificadores do pensamento humano e 

emancipadores quanto às suas finalidades. Esta organização 

intencional, planeada e sistemática das finalidades e condições da 

aprendizagem escolar seria a tarefa específica do ensino. 

 

De acordo com o que afirma Kenski (2007): A proposta é ampliar o sentido 

de educar e reinventar a função da escola, abrindo-a para novos projetos e 

oportunidades, que ofereçam condições de ir além da formação para o 

consumo e a produção. 
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Assim concebida, a aprendizagem não necessitaria de ser 

simplesmente um processo de aquisição e domínio de 

conhecimentos, pois ela pode ser mediada pelas tecnologias 

disponíveis que oferecem novos desafios e possibilidades de acesso 

à informação, à interação, à comunicação, e que também nos 

orientem para novas aprendizagens. 

 

2.5.1. A teoria. 

Alguns pressupostos teóricos das propostas de colaboração e cooperação 

foram apresentados pelos psicólogos da Gestalt, Kurt Koffka e Kurt Lewin, 

que desenvolveram a Teoria da Interdependência Social e Dinâmica de 

Grupo, e por Jean Piaget e Lévy Vigotski, precursores do Construtivismo e 

do Sociointeracionismo.  

 

A teoria que contribui para a compreensão da aprendizagem colaborativa é 

fundamentada nas Teorias da Epistemologia Genética de Piaget e na teoria 

Sociocultural de Vigotsky, que contemplam: 

 

· A teoria da flexibilidade cognitiva; 

 

· O conhecimento situado, aprendizagem cognitiva, aprendizagem 

baseada na resolução de problemas; 

 

· O conhecimento distribuído. 

 

Entretanto, a aprendizagem colaborativa insere-se, também, num conjunto 

de tendências pedagógicas e bases teóricas que são: 
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· O Movimento da Escola Nova; 

· A Pedagogia Progressista. 

 

 

Ressaltam-se, ainda, a aprendizagem colaborativa, pressupostos da Escola 

Nova e das ideias de Dewey (1998), na medida em que elas valorizam a 

ação do sujeito num ambiente democrático e com vivência 

comunitária. 

 

 

Estas teorias fundamentam-se na hipótese de que os sujeitos (alunos) 

são agentes ativos, que intencionalmente procuram e constroem 

conhecimento num contexto significativo, havendo a valorização 

cada vez mais importante do papel central do aluno, no processo de 

aprendizagem e no conceito de trabalho em grupos, como um espaço 

de criação e construção de conhecimentos. 

 

 

Portanto, estas teorias formam, sem dúvida, as bases da aprendizagem 

colaborativa. E, pelas suas características próprias, a aprendizagem 

colaborativa propicia uma forma de ensinar e aprender que supera o 

modelo tradicional de ensino. 
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2.5.2. Aprendizagem e memória. 

 

Figura 29 

A memória serve para aprender, logo, devemos atentar no conceito de 

aprendizagem, já que ―A aprendizagem e a memória estão 

intimamente relacionadas‖. Podemos dizer que a aprendizagem é a 

mudança manifesta de comportamento como resultado de 

influências práticas ou experienciais. Além disso, ela é também o 

processo mediante o qual interiorizamos uma série de 

comportamentos e capacidades intelectuais. Estes dois aspectos 

apontam para duas características essenciais: 

 

- a aprendizagem é um processo interiorizado, isto é, algo pessoal; 

- este processo de interiorização é fruto de uma influência externa. 
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Graças à capacidade para aprender, o ser humano consegue uma melhor 

adaptação ao meio que o rodeia. A maior parte da aprendizagem que o 

homem adquire é consequência da imitação de outras pessoas. A memória 

intervém decisivamente no processo de imitação, já que ela permite a 

retenção daquilo que observamos para posteriormente reproduzirmos. 

 

A maneira como aprendemos está condicionada por vários fatores. 

Aprendemos de forma consciente e com o objetivo de que as 

aprendizagens nos possam servir no futuro. Além disso, o ser humano 

é o único animal capaz de pensar e de raciocinar, de usar uma 

linguagem abstrata e de produzir tecnologia.  

 

Um outro aspecto tem a ver com o período de aprendizagem, já que este 

tem a mesma duração que a existência da pessoa. ―Aprendemos até 

morrer‖, já que em condições normais a aquisição de novos conhecimentos 

nunca termina. 

 

Pode-se afirmar que não há aprendizagem sem memória: é graças à 

memória e aos processos mnésicos que retemos o que aprendemos. 

Sem memória os processos de aprendizagem estariam sempre a iniciar-se, 

estando em causa todo o processo de adaptação do ser humano. É a partir 

de aprendizagens retidas que se processam novas aprendizagens. É a 

memória que permite que as aprendizagens se mantenham e que 

possam ser usadas quando necessário. 

 

A maior parte de nós saberá, certamente, qual a memória que tem o nosso 

computador ou até a capacidade de armazenamento de um disco rígido; 
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mas, sabemos ainda pouco acerca de como funciona a nossa memória e de 

como ela é formada. 

 

A memória consiste em armazenar informação mas essa informação 

não fica armazenada na sua totalidade devido à capacidade limitada da 

mesma. Ao longo da vida vamos guardando experiências e vivências, mas 

há fatos que não armazenamos simplesmente porque não nos 

interessam ou então porque tivemos dificuldades no processo de 

codificação. 

 

 

A memória humana representa um papel crucial no funcionamento 

do sistema cognitivo e poderá ser responsável por algumas 

diferenças no desempenho dos alunos em tarefas escolares. Sem 

memória, isto é, sem um sistema de retenção e recordação não seria 

possível ver, ouvir, falar e muito menos pensar. A memória é um sistema 

em que se inter-relacionam várias estruturas como a memória a curto prazo, 

a memória a longo prazo e processos como a atenção, a repetição, a 

formação de imagens, etc. 

 

 

A memória é uma área de estudo difícil devido à sua ligação com o sistema 

nervoso e o cérebro. No entanto, é essencial conhecê-la para a podermos 

utilizar melhor, contribuindo assim para o sucesso escolar. Torna-se cada 

vez mais importante ensinar os alunos a descobrir e a adotar 

estratégias de aquisição e retenção de saberes. 
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2.5.3. Estratégias e estilos de aprendizagem. 

A escola exige ao aluno a aquisição de uma grande quantidade de 

saberes. No entanto, a maior parte desses saberes serão esquecidos 

a não ser que os alunos “aprendam a aprender” e “aprendam a 

recordar”. 

 

 

Para além da mera função de transmissão de conhecimentos, o professor 

deverá ensinar os alunos a organizar e a reter esses conhecimentos 

para posteriormente usá-los, ou seja, recordá-los. Quando queremos 

memorizar algo, temos de saber quais são as estratégias de aprendizagem 

mais adequadas para o conseguir. Durante muito tempo a repetição foi uma 

possível resposta. A repetição é uma boa atividade mental para se 

conseguir uma boa memorização. Já Aristóteles dizia a Alexandre 

Magno: ―Para se aprender algo, é preciso repeti-lo‖. 

 

 

Ebbinghaus, pioneiro no estudo da memória humana, afirmou ainda que a 

repetição era indispensável para uma boa memorização. Na escola, a 

repetição será porventura a estratégia de aprendizagem mais utilizada. Os 

alunos lêem os seus apontamentos vezes sem conta com o objectivo de 

memorizar os assuntos que poderão sair no exame. Muitas vezes, os 

professores encorajam os alunos a este tipo de procedimento, pensando ser 

simples e eficaz. Quem não se lembra de, na escola primária, ter sido 

obrigado a escrever várias vezes uma palavra que tinha sido escrita 

incorretamente? 
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De fato, repetir por exemplo um número de telefone, enquanto se faz a 

marcação, é uma forma eficaz para o memorizar. A vantagem destas 

repetições reside no fato de se tratar de tarefas a curto prazo com um 

intervalo de retenção reduzido e com poucas possibilidades da tarefa ser 

interrompida por outra. 

 

 

Considerando estas vantagens, a repetição na retenção a curto prazo tem 

sido generalizada por alunos e professores. Temos como exemplo o 

professor que manda o aluno escrever várias vezes uma palavra 

corretamente, ou ainda o aluno que ao entrar para uma sala de exame dá 

uma vista de olhos nos apontamentos para não esquecer uma data ou uma 

definição.  

 

Contudo, a repetição é uma estratégia que pode ser pobre na retenção a 

longo prazo. Possivelmente os alunos nunca se aperceberam das diferenças 

que resultam no desempenho de uma tarefa, quando usam a repetição em 

vez de outras estratégias de aprendizagem. 

 

Uma estratégia de aprendizagem diz respeito ao tipo de 

processamento que ocorre quando um sujeito (aluno) se prepara 

para uma prova de memória. O tipo de processamento adoptado poderá 

ser a repetição simples, a repetição organizada, a categorização e 

classificação das informações, a formação de imagens, o processamento 

episódico, e cada um destes tipos depende provavelmente do estilo de 

aprendizagem do sujeito. 
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Segundo Schmeck (1983) existem quatro estilos de aprendizagem: 

 

- a aprendizagem de processamento categorial (o aluno gasta o tempo 

suficiente a categorizar a informação recebida e a avaliar a adequação da 

classificação efectuada com outras categorizações similares); 

 

- a aprendizagem de processamento episódico (o aluno personaliza a 

informação recebida, traduzindo-a por palavras próprias e relacionando-a 

com a sua própria experiência); 

 

- a aprendizagem factual (o aluno concentra-se no processamento de 

fatos e pormenores relacionados com ele e na memorização de definições, 

nomes e datas); 

 

- a aprendizagem metódica (o aluno organiza e planifica o seu tempo de 

estudo, faz revisões periódicas e cumpre todas as obrigações escolares). 

 

Perante diferentes estilos de aprendizagem, coloca-se a questão: se o estilo 

de aprendizagem determina a estratégia de aprendizagem adotada e se esta 

condiciona o desempenho do aluno, será que o desempenho deste depende 

fundamentalmente da estratégia de aprendizagem seguida ou das suas 

habilidades intelectuais? 

 

Assim, ensinar o aluno a organizar a informação adquirida e a saber 

recordá-la de uma forma mais eficaz deve ser um dos objetivos 

primordiais do professor, para deste modo se conseguir uma 

diminuição efetiva nas diferenças de desempenho entre os alunos. O 

recurso às novas tecnologias de informação e comunicação e os 
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meios audiovisuais, tornam-se uma ajuda preciosa para o êxito 

desta estratégia. 

 

2.5.4. Aprendizagem: processos conscientes e 

inconscientes. 

Nós aprendemos muito mais do que conscientemente entendemos. A 

maioria dos sinais que são percebidos perifericamente entram no cérebro 

sem que estejamos conscientes e interagem em níveis inconscientes. Assim, 

quando aprendemos, usamos processos conscientes e inconscientes.  

 

Memória Mecânica e Memória Local 

O sistema de memória mecânica (ou sistema autobiográfico) não 

precisa de ensaio e permite uma lembrança instantânea das experiências. É 

muito importante que os educadores entendam estes dois sistemas e como 

eles funcionam. É um sistema de memória, onde as coisas são 

aprendidas de cor. Este sistema nada tem a ver com a imaginação ou com 

a criatividade. Ele ajusta-se prontamente ao modelo de processamento de 

informações da memória.  

 

Neste sistema, os alunos são motivados por recompensa e por punição; são 

necessárias muitas tentativas, e o cérebro cansa-se com facilidade, já que 

há tensão sobre um número limitado de células cerebrais (neurónios). Este é 

o modelo em que as escolas se baseiam. A escola, na maior parte das 

vezes,  limita a educação a programar este sistema de memória e a 
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"ensinar para os testes". O nosso sistema educacional baseia-se no 

ensino para as provas (testes e exames). 

 

O sistema de memória local é mais global. Não enfatiza nenhuma área 

em particular. Quando se experimenta algo profundamente significativo, 

criam-se novas conexões. As coisas são apreendidas todas ao mesmo 

tempo. As experiências da memória local registam-se 

automaticamente. Isso tem motivação na novidade, e está sempre 

operante. Não se pode interromper este sistema e ligar o sistema de 

memória mecânica. Memorização pode não ser aprendizagem. 

Aprendizagem significa que as informações relacionam-se e estão 

conectadas com o sujeito que aprende. Se assim não for tem-se 

memorização, mas não aprendizagem. Existem coisas que temos que 

memorizar, coisas que precisam de ser repetidas. Tabuadas de multiplicação 

são muito úteis, mas queremos ter a certeza de que as crianças entendem o 

conceito da multiplicação.  

O sistema de memória local reúne tudo como num retrato. Não se vê 

apenas uma coisa de cada vez e soma-se, como numa fórmula matemática, 

chegando a um resultado. A grande mensagem das pesquisas sobre o 

cérebro é que as partes estão contidas num todo, e que o todo tem partes. 

2.5.5. Melhorar a aprendizagem. 

Uma forma de melhorar a aprendizagem é fazer a imersão dos 

alunos em ambientes bem orquestrados, vivos, de baixo conteúdo 

ameaçador, e altamente desafiadores. Precisamos de tirar as 

informações do quadro e fazê-las viver nas mentes dos alunos, e ajudá-los a 

fazerem conexões. Mais uma vez, recorrer às novas tecnologias de 
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informação e comunicação e aos meios audiovisuais, para visionar 

exemplos, tornam-se uma ajuda preciosa para o êxito desta 

estratégia. 

Existe, na escola, a noção do professor como um controlador, com poder e 

só com objetivos de desempenho. Mas o aluno deve-se preocupar em 

aprender. Não que se deixem de lado os objetivos de desempenho ou as 

provas, mas torna-se necessário entender o que estamos a fazer ao cérebro 

humano sob essas condições.  

 

Certas condições afectam os que aprendem, os alunos são classificados sem 

se considerar o ―feedback”; os programas e a carga horária, reduzem o 

tempo para atividades. Isso faz com que alguns alunos reduzam o 

ritmo, deixem de gostar das aulas, e fiquem totalmente 

desmotivados. Por outro lado, os alunos que são os "bons" nesse processo 

tornam-se peritos em fazer provas. 
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Figura 30 

O hipocampo, que se localiza um pouco acima do nariz e das orelhas, é 

parte do sistema límbico. Proporcionalmente, tem mais recetores 

hormonais de stresse do que qualquer outra parte do cérebro. 

Também é fundamental na formação de novas memórias, e está ligado à 

função de indexação do cérebro. Permite que façamos conexões, 

liguemos novos conhecimentos aos que já estão no cérebro. Este 

sistema sob ameaça, fecha-se, fazendo-nos voltar para comportamentos 

bem ―entrincheirados‖. Por sua vez, abre-se quando somos desafiados e 

estamos em estado de "alerta relaxado". Quando o sujeito que aprende é 

desafiado, surge a possibilidade máxima de conexões. É por este motivo que 

o cérebro precisa tanto de estabilidade quanto de desafio.  

Muitas crianças vão para a escola com poucas expectativas porque vêm de 

um ambiente ameaçador. Há ameaças no lar - as relacionadas com o 
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abandono de uma forma ou de outra são provavelmente as mais destrutivas 

de todas. As crianças oriundas de lares estáveis podem relaxar 

periodicamente o hipocampo e ficar bem. As crianças que vêm de um 

lar onde haja instabilidade e um sentido de abandono não o podem 

fazer regularmente. Daí elas precisarem de mais estabilidade na sala de 

aula. 

As técnicas de relaxamento são a única coisa que conhecemos que revertem 

as hormonas do stresse no corpo resultantes de uma tensão relacionada 

com ameaças e que se acumulam com o decorrer do tempo. Precisamos, 

regularmente, de interromper esta incrível ―bola de neve‖ produzida pelo 

ritmo da vida moderna. O descanso é a base da atividade. É por isso que 

nos sentimos bem depois de umas férias. Precisamos de ensinar às crianças, 

que a aprendizagem leva tempo. E as crianças precisam compreender os 

seus ritmos naturais. Precisamos de um ambiente organizado. Precisamos de 

reconhecer as nossas necessidades de rituais, de organização. Os nossos 

ritmos são fundamentais para quem somos, e precisamos de trabalhar com 

eles. 

Os seres humanos têm muito em comum, mas somos também muito 

diferentes. Precisamos de entender como aprendemos e como percebemos o 

mundo, e saber como os homens, as mulheres, os idosos e as crianças vêem 

o mundo de maneira diferente. 

 

O "aluno de base cerebral" relaxa sob ameaças, aprende com 

acontecimentos periféricos, tem um cérebro singular, aprende 

através de processos conscientes e inconscientes, tem diversos tipos 

de memória, e aprende melhor quando o conteúdo se encaixa na 

experiência. É este o tipo de aluno que existe nas nossas salas de aula.  
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Temos que entender que a aprendizagem é uma expansão do conhecimento 

natural. Como seres humanos, estamos sempre expandindo o que sabemos. 

O conhecimento natural é aquilo que utilizamos para dar sentido às nossas 

vidas. É o que conhecemos profunda e significativamente. A aprendizagem 

enquanto expansão do conhecimento natural não significa apenas 

informações que memorizamos; significa algo que podemos utilizar 

para melhorar o nosso bem estar individual e coletivo. 

 

2.5.6. Os elementos da aprendizagem. 

Existem três grupos de elementos fundamentais no processo de 

aprendizagem:  

 

- O conhecimento de superfície, que consiste em informações e 

procedimentos. É isto a que se tem limitado a educação. Se bastante disto 

for levado ao aluno, ele, de algum modo, vai processá-lo e retê-lo.  

- O significado profundo, que inclui os impulsos, os propósitos, os 

valores, e as crenças de quem aprende - a maneira como padroniza e vê o 

mundo.  

- O significado sentido, quando o "significado profundo" se liga com o 

"conhecimento de superfície" temos aquilo a que se chama a 

experiência do entendimento e que definimos como aprendizagem. 

A verdadeira aprendizagem, como é encarada do ponto de vista do cérebro 

operante, é ver os hemisférios em sincronia, quando as ondas cerebrais se 

sincronizam naquele momento do entendimento:  
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- tudo se conecta às informações e dizemos "Finalmente compreendi!"  

 

É isto que está envolvido na expansão do conhecimento natural. É natural e 

admissível, que as crianças memorizem certas coisas, mas enquanto 

elas não se ligarem ao seu significado, a verdadeira guinada para a 

aprendizagem não ocorre. As crianças podem estudar todo tipo de coisas 

sobre ciência, mas até que essas coisas façam sentido elas são apenas 

coisas memorizadas. 

 

Assim, o que deve acontecer, no ambiente da aprendizagem na sala de aula, 

para que a expansão do conhecimento natural ocorra, são: 

1 - imersão em experiências complexas; 

2 -  baixa ameaça/alto desafio; 

3 -  processamento ativo. 

A imersão orquestrada em experiências complexas significa que o 

professor, tem que planificar a aula. Tem que pensar nela antes, e 

reunir os materiais e os recursos necessários para criar o tipo de 

ambiente de conhecimento natural que permita aos alunos fazerem 

o maior número possível de conexões e construir os seus próprios 

significados. Uma vez isto feito, a lição toma conta de si mesma e parece 

natural.  

 

Isto resulta numa experiencia  complexa, porque os alunos passam por todo 

tipo de níveis. Em termos de princípios cerebrais, as emoções dos alunos 
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estão envolvidas quando se lembram de alguma coisa; estão padronizando a 

seu próprio modo; estão fazendo conexões múltiplas. Então "experiências 

complexas" significam que são interatuantes, que a aprendizagem é 

orientada para a atividade; os alunos estão procurando globalmente por 

significados e usando a biblioteca à procura de fontes. Esta é uma maneira 

diferente de ensinar e onde os recursos educativos digitais se 

tornam imprescindíveis. 

 

O processamento ativo é a meta-cognição – importa pensar: "O que aprendi, 

e como aprendi?  Que outras conexões existem? De que outra maneira 

posso fazer isto?" Isto é muito importante para a consolidação da 

aprendizagem, para uma expansão relacionada com ela e para que se façam 

conexões adicionais. É isso que os defensores do pensamento crítico 

advogam.  

 

Mesmo numa educação baseada no cérebro existem regras, apesar da 

pedagogia voltada para a expansão do conhecimento natural significar que o 

aluno está no centro de qualquer ensino que faça genuínas conexões. 

 

No futuro, todos nós - professores, pesquisadores, pais, e 

comunidade - teremos que modificar a nossa visão da aprendizagem. 

Isso significa ir além das nossas experiências como alunos de uma 

escola, e literalmente "inventar" ou orquestrar ambientes de 

aprendizagem que finalmente capitalizem a imensa capacidade dos 

nossos cérebros para aprender. 
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1 -  O ser humano é o único animal capaz de pensar e de raciocinar, 

de usar uma linguagem abstrata e de produzir tecnologia. 

 

2  -  A aprendizagem é a mudança manifesta de comportamento 

como resultado de influências práticas ou experienciais. É também o 

processo mediante o qual interiorizamos uma série de 

comportamentos e capacidades intelectuais. 

 

3 -  Aprendizagem significa que as informações  relacionam-se e 

estão conetadas com o sujeito que aprende. Quando aprendemos, 

usamos processos conscientes e inconscientes.  

 

4  -  A aprendizagem não necessita de ser  simplesmente um 

processo  de aquisição e  domínio  de conhecimentos, pois  ela  pode 

ser mediada  pelas  tecnologias  disponíveis que oferecem novos 

desafios e possibilidades  de acesso à informação, à  interação, à 

comunicação, e que  também nos orientem para novas 

aprendizagens. 
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5 - Embora a aprendizagem ocorra constantemente e em vários 

lugares, é na escola, onde são organizadas as condições específicas 

para a constituição de conhecimentos tidos como edificadores do 

pensamento humano. A função da escola é, também, reinventar  a 

sua  a função, abrindo-a para novos  projetos e  oportunidades, que 

ofereçam condições de ir além da  formação  para  o  consumo e a 

produção. 

 

6  –  Os alunos são agentes ativos, que intencionalmente procuram e 

constroem conhecimento num contexto significativo, havendo a 

valorização cada vez mais importante do papel central do aluno, no 

processo de aprendizagem e no conceito de trabalho em grupos, 

como um espaço de criação e construção de conhecimentos. 

 

7 - A memória humana  representa um papel crucial no 

funcionamento  do  sistema  cognitivo e poderá ser responsável por 

algumas  diferenças no desempenho dos alunos em tarefas 

escolares. Torna-se cada vez mais  importante  ensinar  os alunos a 

descobrir e a  adoptar  estratégias de aquisição e retenção de 

saberes. 

 

8  -  A escola exige ao aluno a aquisição de uma grande quantidade 

de saberes. No entanto, a maior parte desses saberes serão 

esquecidos a não ser que os alunos “aprendam a aprender” e 

“aprendam a recordar”. Assim, ensinar o aluno a organizar a 

informação adquirida e a saber recordá-la de uma forma mais eficaz 
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deve ser um dos objetivos primordiais do professor, para deste 

modo se conseguir uma diminuição efetiva nas diferenças de 

desempenho entre os alunos. O recurso às novas tecnologias de 

informação e comunicação e aos meios audiovisuais, tornam-se uma 

ajuda preciosa para o êxito desta estratégia. 

 

9 - O "aluno de base cerebral" relaxa sob ameaças, aprende com 

acontecimentos periféricos, tem um cérebro singular, aprende 

através de processos conscientes e inconscientes, tem diversos tipos 

de memória, e aprende melhor quando o conteúdo se encaixa na 

experiência. 

 

10 - Uma forma de melhorar a aprendizagem é fazer a imersão dos 

alunos em ambientes bem orquestrados, vivos, de baixo conteúdo 

ameaçador, e altamente desafiadores. Precisamos de tirar as 

informações do quadro e fazê-las viver nas mentes dos alunos, e 

ajudá-los a fazerem conexões. Mais uma vez, recorrer às novas 

tecnologias de informação e comunicação e aos meios audiovisuais, 

para visionar exemplos, tornam-se uma ajuda preciosa para o êxito 

desta estratégia. 

 

11 - No futuro, todos nós - professores, pesquisadores, pais, e 

comunidade - teremos que modificar a nossa visão da aprendizagem. 

Isso significa ir além das nossas experiências como alunos de uma 

escola, e literalmente "inventar" ou orquestrar ambientes de 

aprendizagem que finalmente capitalizem a imensa capacidade dos 

nossos cérebros para aprender 
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2.6.  OS MEIOS AUDIOVISUAIS. 

 

Figura 31 
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2.6.1.  Os meios audiovisuais: abordagem histórica. 

A imagem é o mais antigo processo de registo da história humana, 

surgiu a partir do momento em que o homem sentiu a necessidade de 

comunicar e descobriu ser capaz de analisar, refletir, interpretar e interferir 

na sua própria realidade. Deixou vestígios das suas faculdades imaginativas 

em diversos lugares através de desenhos e pinturas nas cavernas e por onde 

passava.  

Muitos destes vestígios constituíram-se como os precursores da escrita, 

utilizando processos de descrição-representação, a exemplo dos 

petrogramas (desenhados ou pintados) e petroglifos (gravados ou talhados) 

que representam os primeiros meios de comunicação humana.  

 

 

A imagem perspassa todos os campos do conhecimento humano, do 

religioso ao científico, mostrando a influência que a mesma exerce em cada 

época. A criação de imagens ao longo do tempo foi sofrendo transformações 

no modo representativo, acompanhando as mudanças no comportamento 

humano, na trajetória e no desenvolvimento tecnológico. O que se faz da 

imagem, principalmente nos meios de comunicação social, um exemplo 

eloquente destas mutações. 

 

 

No século XXI, a imagem adquiriu um significado poderoso e 

abrangente, resultante de uma sociedade que a utiliza 

ostensivamente como veículo de comunicação e cultura, a exemplo 

da fotografia, do cinema, da televisão, da internet e do multimédia.  

 



173  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Atualmente, o universo imagético destaca-se na sociedade. Tal destaque 

deve-se ao fato de a reconhecer como um dos principais recursos 

cognitivos. O homem contemporâneo é por excelência um 

consumidor de imagens, por isso tenta compreender o que elas 

comunicam e transmitem. Através de sua trajetória histórica tem 

proposto possibilidades de leitura do seu mundo ao produzir signos e formas 

de linguagem pelas quais ele interpreta o mundo, e se situa nele. 

 

Nestes contextos, a imagem pode ser entendida como a essência 

material da própria civilização humana.  

 

2.6.2.  A imagem e a tecnologia. 

A noção de imagem desencadeia variações múltiplas de funções e 

significados. Segundo Abbagnano a imagem pode ser entendida como: 

semelhança ou sinal das coisas, que pode conservar-se independentemente 

das coisas: às imagens podem ser atribuídos dois sentidos, um primeiro 

como produto da imaginação e, um segundo, como sensação ou perceção, 

vista por quem a recebe. 

 

Para Joly, esse termo possui em si diversos significados, desde reflexo, 

passando por sombra, por simulacro, até às imagens mentais ou signos. No 

campo da arte, ainda segundo Joly, a noção de imagem vincula-se à 

representação visual: a frescos, a pinturas, a iluminuras, a ilustrações 

decorativas, a desenho, a gravuras, a filmes, a vídeos, a fotografias e até 

imagens de síntese. 

Ainda que a imagem se apresente sob determinados aspectos remete-

se sempre ao visível, pois só se concebe através dos traços 
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interpretados, do visual e da imaginação. Na nossa cultura, dominada 

pela linguagem do visível, a imagem deslocou-se sensivelmente para o nível 

icónico.  

 

                             

                                                                                                  Figura 32 

 

O público de um modo geral tornou-se prisioneiro de ecrãs, onde efeitos de 

luz, formas, cores e movimento desempenham a tarefa de atrair a atenção, 

num cenário em que, normalmente tudo se apresenta como um grande 

espetáculo. Trata-se de uma população consumidora de produtos 

visuais que, mesmo sem se dar conta, vive imersa num mundo 

virtual. Mas as imagens combinadas com os sons, têm o poder de 

ativarem, em nós, mecanismos mentais que produzem um fenómeno 

de transfiguração de sentimentos e emoções para personagens e 

universos virtuais. 
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Para Santaella, o mundo das imagens encontra-se dividido no domínio 

das imagens enquanto representações visuais: desenhos, pinturas, 

gravuras, fotografias, imagens cinematográficas, televisivas, 

holográficas e infográficas, e no domínio imaterial, referindo-se às 

imagens de representações mentais: visões, fantasias, imaginações, 

esquemas, modelos. 

 

Ambos os domínios estão interligados desde a sua génese, pois os 

conceitos unificadores desses domínios são os mesmos de signo e de 

representação. 

 

Considerando que a imagem passa por três momentos marcantes, Santaella 

denomina os paradigmas da imagem, com base nos preceitos da semiótica 

pierciana. Estes paradigmas são classificados como:  

 

- o pré-fotográfico referindo-se às imagens feitas à mão, como imagens 

nas pedras, o desenho, a pintura, a gravura e a escultura;  

 

- o fotográfico, quando as imagens são produzidas por conexão dinâmica e 

captação física de fragmentos do mundo visível como a fotografia, o cinema, 

a TV e o vídeo até à holografia; 

 

- o pós-fotográfico como sendo as imagens sintéticas ou infográficas, 

calculadas por computação a partir de um critério que visa entender como as 

mudanças materiais e instrumentais do processo de produção ocorrem e 

interferem no armazenamento e na interpretação desse signo visual.  
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As imagens computacionais compõem este grupo, como um 

instrumento de comunicação, exercendo o seu papel através da 

visualização e concretização, o que possibilita o processo de 

assimilação nas áreas do conhecimento, principalmente relacionados 

à ciência e à tecnologia. 

 

 

A ciência e a tecnologia têm possibilitado um desenvolvimento acelerado na 

história da humanidade. Rápidas mudanças têm ocorrido no mundo, 

afectando todas as atividades humanas, a exemplo das metodologias de 

ensino. Neste contexto, o ensino com o uso da multimédia, dos 

softwares e outros recursos tecnológicos baseados na imagem, 

exigem e transformam as habilidades a serem desenvolvidas no 

meio académico.  

 

Perante isto, existe uma preocupação por parte dos educadores com o 

processo de ensino-aprendizagem e a real necessidade de uma mudança na 

postura e nas propostas pedagógicas, adoptando práticas educativas e 

metodologias convenientes para o ensino-aprendizagem nas áreas do 

conhecimento, numa perspetiva transformadora. 

De certa forma, o lidar com a computação determina cada vez mais uma 

imponência da vida contemporânea que se estabelece com todo o seu 

ímpeto de modernidade. A globalização económica e informacional, com a 

incorporação das novas tecnologias e as mudanças que atingem as 

áreas especializadas do conhecimento científico induz a uma 

reformulação ou no mínimo uma atualização da prática pedagógica. 
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A tecnologia computacional tem vindo a prestar benefícios em vários 

campos, na medicina, aviação, arquitetura, engenharia, indústria, entre 

outros. Abrange cada vez mais um maior número de pessoas, 

principalmente no âmbito da educação; entretanto, na busca de se fazer 

uma reflexão sobre o papel da educação no meio desse processo de 

transformação, não se deve perder de vista as influências que os aparatos 

tecnológicos exercem nos diversos segmentos da sociedade e como podem 

expressar a mudança de paradigma.  

 

 

 

A utilização das tecnologias digitais, desde que devidamente 

pautadas, pode vir a impulsionar o processo educativo, suscitando e 

alargando os horizontes da geração do conhecimento dos discentes. 

Atualmente as novas tecnologias de informação são consideradas 

como uma das potencialidades revolucionárias no processo ensino-

aprendizagem, sendo que um dos seus objetivos na educação é 

proporcionar metodologias que auxiliem o discente a uma 

aprendizagem significativa, apontando novas diretrizes e sugerindo 

alternativas. Diante deste contexto, estudiosos buscam entender e 

descrever este ambiente dialético e as suas implicações nos vários 

segmentos, inclusive no âmbito educacional e especialmente na área da 

multimédia. 
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2.6.3.  A informática na educação. 

 

 

 

Figura 33 

 

A utilização dos recursos computacionais tem-se constituído num 

dos principais campos de estudo no meio científico e no meio 

académico, envolvendo docentes, discentes e pesquisadores, 

auxiliando o processo de ensino-aprendizagem. Diante de tal fato, o 

meio educacional encontra-se em processo de mudança decorrente da 

crescente participação do uso dos computadores enquanto ferramentas, 

imprimindo uma dinâmica de transformação no processo de ensino. Esta 

ferramenta impõe reestruturações, adaptações, aperfeiçoamento e 
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atualização no ensino no que se refere à transmissão de informações, 

impondo aos sujeitos envolvidos neste universo novos desafios.  

 

 

Segundo Ulbricht, a utilização de computadores na educação representa 

uma transformação no modo de pensar e educar, e implica uma redução nos 

custos da educação, viabilizando a sua real democratização. A computação 

gráfica tem facilitado a criação e a evolução da imagem e do desenho de 

forma bem diversificada e aperfeiçoada, através do avanço tecnológico 

conquistando cada vez mais o seu espaço na sociedade e principalmente no 

âmbito educacional. 

 

As novas tecnologias, em especial a internet, os audiovisuais e a 

multimédia, estão sendo progressivamente incorporadas no 

processo de ensino e aprendizagem. Mas apesar de tudo, em 

algumas instituições públicas, até ao presente momento, não 

ocorreu a disseminação generalizada dessa prática pela falta de 

estrutura tecnológica e principalmente pela falta de formação 

profissional dos docentes. Nota-se, contudo, um esforço nas atuais 

políticas educativas para inverter este estado das coisas, nomeadamente 

através do Plano Tecnológico na Educação, que visa formar os professores 

nas competências informáticas, e do programa ―e-escolas‖, que teve uma 

adesão extraordinária, no sentido de facilitar a aquisição de computadores 

portáteis e ligação de banda larga à Internet, aos professores e aos alunos. 

 

 

O uso do computador como um recurso facilitador no processo de 

ensino-aprendizagem através do software educativo, provoca 

mudanças na abordagem educacional, levando os professores a 
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adaptarem-se a esta nova dinâmica de trabalho, tanto no que se 

refere à metodologia, como na transmissão da informação, de forma 

a que o discente, ao lidar com as atividades realizadas com esse 

recurso, se sinta satisfeito e estimulado. Para isso, é importante que o 

docente, saiba apropriar-se da tecnologia, e saiba como utilizá-la, pois a 

falta de domínio e a sub-utilização não trarão o devido aproveitamento dos 

recursos no processo educacional. 

 

2.6.4.  A imagem como medida da civilização humana. 

 

Figura 34 

  

Ao longo da história da humanidade a imagem apresentou-se relacionada 

com a ideia de civilização (Figura 34). A função e a natureza da imagem 

foram objetos de importantes variações e de profundas mudanças no meio 

social. Atualmente, supera as expectativas no meio científico, 
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sobretudo nos meios de comunicação, vindo a impor-se de forma 

eloquente na transmissão das mensagens. 

 

A necessidade da informação de massas, tal como hoje é concebida, leva a 

procurar na imagem tudo o que ela pode trazer de inédito, surpreendente, 

insólito, dramático ou sensacional. 

 

 

O homem tornou-se consumidor de imagens como consequência de serviços 

e de produtos, refletindo-se também no processo de ensino-aprendizagem, 

em especial nos audiovisuais e na multimédia, que se viram desafiados a 

incorporar essa ferramenta, acarretando mudanças tecnológicas, 

metodológicas e de visão do mundo. 

 

 

Alguns investigadores como Jonathan H. Turner, acreditam que foi a visão 

que esteve na origem do desenvolvimento intelectual dos seres 

humanos. Foi a necessidade de descodificarmos a informação visual 

expressa nos rostos dos nossos antepassados, que nos permitiu 

desenvolver processos cada vez mais elaborados de comunicação. 

Hoje, atrevo-me a dizer que a imagem atingiu tal dimensão que, quase 

inevitavelmente, será ela a perpetuar a civilização humana, muito para além 

da extinção da nossa espécie. 
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2.6.5.  A Sociedade da Informação. 

 

Figura 35 

  

A Sociedade da Informação é já um fato. Por todo o mundo é crescente o 

número de utilizadores da Internet, dos computadores, da economia 

digital, da TV interativa e da última geração de telemóveis. Mudança é 

a palavra de ordem, a começar pela forma como trabalhamos, nos 

divertimos, aprendemos e ensinamos, viajamos e sobretudo nos 

relacionamos uns com os outros. 
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A época de mudança que caracteriza este novo século necessita de reflexões 

mais ousadas. Tomemos pois o caso do multimédia, da educação e do 

indivíduo.  

 

2.6.6.  O multimédia e a interatividade. 

Segundo o dicionário Oxford, o multimédia envolve vários e diferentes 

métodos de comunicação ou formas de expressão (multimédia = uso 

de múltiplos meios como texto, sons, música, imagens, gráficos, animações 

e vídeos). Importa referir que mais do que a cor, os gráficos, a imagem e o 

vídeo, é a junção destes meios que dá o encanto ao multimédia. Hoje 

quase todos nos deparamos com experiências multimédia 

resultantes do viver num mundo onde o espaço, o tempo e os nossos 

sentidos nos proporcionam uma vivência multimédia. Felizmente que o 

avanço das tecnologias de informação permitiu tornar estas mais próximas 

dessa realidade. 

 

 

Recorrendo outra vez ao dicionário, interatividade é definida como a 

transferência contínua de informação e nas duas direções entre o 

computador e o indivíduo que o está a utilizar. Interagir é definido 

como agir ou causar um efeito no outro. Quando nos referimos ao 

multimédia no computador são, na maioria das vezes, descritas situações 

em que o conceito de interação aparece. Para dar ao utilizador um papel 

ativo e de controlo da informação recebida é fundamental a interatividade.  

 

Desta forma é possível controlar a transferência de informação e regular o 

seu fluxo de acordo com as nossas capacidades, interesses e disponibilidade. 
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Verdadeiramente, é da combinação do multimédia com a interação que 

resultam os maiores ganhos de cada um dos conceitos, pois é desta 

forma que se conseguem maiores taxas de transferência de 

informação que sejam úteis. 

 

Como princípio é bom, mas tem de ser bem utilizado. É que grandes 

taxas de transferência de informação podem levar à intoxicação e 

confusão do indivíduo e constituir também barreiras para a 

aprendizagem e consequentemente para quem ensina. 

2.6.7.  O tempo e o espaço na Sociedade da Informação. 

Na Sociedade da Informação, onde quase tudo parece ter uma sombra 

digital, dois fatores apresentam grande transformação quando comparados 

com o que se aceita ser o seu significado tradicional: 

 

- o tempo: que indica a capacidade de reação, a demora para a tomada de 

decisão ou ação. Deixa de ser medida nas tradicionais unidades de tempo, 

pois cada indivíduo, pelas suas características, possui um tempo 

próprio de reação, de aprendizagem e, claro está, de criação; 

 

- o espaço: entendido como proximidade e facilidade de alcance. A 

distância é atualmente optimizada pela sequência de ação, isto é, medimos 

distâncias em função da sua proximidade e atuamos em conformidade. Os 

diferentes meios de comunicação, quer virtuais quer físicos, tornam 

as distâncias relativas possibilitando que custo de deslocação e 

tempo efetivo de viagem entre dois pontos mais distantes seja 

menor. 
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Qual o impacto do multimédia e da interatividade na aproximação dos 

conceitos físicos e digitais de tempo e espaço? Qual o impacto no que se 

ensina e no que se aprende? Face a esta nova realidade (digital), o que vale 

a pena aprender? 

 

2.6.8.  Características do indivíduo para a Sociedade da 

Informação. 

Parecem existir competências que convém assegurar num indivíduo para 

que este aproveite as melhores possíveis as oportunidades que surgem 

resultantes do impacto da Sociedade da Informação: 

 

- capacidade de concretização, isto é, de saber fazer e saber reproduzir 

em novas situações e contextos; 

 

- capacidade de trabalho, em especial, trabalho em grupo; 

 

- flexibilidade, para operar em diferentes contextos e tomar decisões face 

à mudança; 

 

- capacidade de auto-estudo, de aprender tanto através da própria 

prática como pela própria necessidade; 

 

- capacidade de análise/síntese, como forma de assegurar o seu papel 

de comunicador; 

 

- criatividade, tanto em termos de liderança como de propor novas 

perspetivas, de tomar atitudes ganhadoras e ser proativo. 



186  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Para fomentar estas competências o recurso ao multimédia permite, 

enquanto tecnologia de informação, posicionar-se como uma das 

ferramentas adequadas para lidar com as necessidades de informação 

quando e onde forem sentidas. São assim introduzidos os conceitos de 

utilidade do multimédia e o de considerar cada vez mais a educação à 

medida como forma privilegiada de educação.  

 

Por último, deve ser reforçada a ideia de que as necessidades de informação 

são sentidas, isto é, a motivação para a aprendizagem passa pela emoção. 

 

 

2.6.9.  Convergências na sociedade da comunicação. 

Em complemento ao indivíduo, há que considerar igualmente a comunidade. 

A comunidade é entendida aqui como a associação de indivíduos com 

interesses comuns. Algo a que poderá corresponder a noção de redes 

sociais. Cada indivíduo pode pertencer a mais de uma comunidade de acordo 

com os seus interesses e competências. A noção de pertença a um dado 

grupo é mais o resultado da contribuição dada a esse grupo do que uma 

medida administrativa de afiliação. 

 

 

O multimédia e as tecnologias da informação e da comunicação, em 

geral, vêm tornar mais evidente que o ensino não é só conteúdo, é 

contexto e também a experimentação, mas acima de tudo, 

participação. Urge recentrar o ensino nas pessoas, não apenas nos 

alunos, mas também nos professores. Só desta forma se podem criar 
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verdadeiras comunidades educativas e dessa forma fazer com que 

toda a gente aprenda no processo. 

 

 

 

 

2.6.10.  Notas sobre o multimédia. 

O multimédia é mais do que um meio concorrente de apresentação (como, 

por exemplo, um CD ou DVD-ROM, uma página na Internet, ou uma 

aplicação interativa com recurso a imagens e sons). Apesar de as imagens 

constituírem um tipo (ou meio) diferente do texto, o multimédia é 

tipicamente referido como a combinação de texto, som e/ou vídeo (sendo o 

vídeo entendido como imagem em movimento). Segundo a opinião de um 

grupo de especialistas, o Multimédia é normalmente referenciado como 

uma combinação de: 

 

- Texto, som, imagens gráficas fixas ou animadas, fotografias e 

imagens vídeo. 

 

O multimédia é por vezes distinguido do tradicional cinema ou imagem em 

movimento, tanto pela escala de produção (o multimédia é usualmente de 

menor dimensão e menos caro) como pela possibilidade de interatividade 

com a audiência ou pela capacidade de envolvimento. 

Os elementos que permitem a interatividade incluem comandos de voz, 

manipulação de um rato, entrada de texto, ecrãs tácteis, captura de vídeo 

do utilizador e participação em linha (live presentations, videoconferências). 
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Obviamente que as mudanças no processo e na narrativa não linear também 

estão associados à interatividade. 

 

 

O multimédia tende a implicar grande sofisticação (o que o torna mais caro) 

tanto na produção como na apresentação quando comparado com a simples 

apresentação de texto e imagem. As apresentações multimédia são possíveis 

em variados contextos, incluindo a Internet, CD e DVD-ROMs, jogos, teatro, 

―perfomances‖, instalações e espetáculos, entre outras. 

 

A integração do  som, e do vídeo ou animações, em apresentações 

multimédia, são possíveis pelo uso de formatos como o MPEG ou o FLV, 

entre outras normas de codificação de ficheiros sejam de vídeo (MPEG, FLV, 

WMV), som (WAV, MP3) ou de imagem, como o GIF, o JPEG ou o PNG. Ou 

seja, transforma-se a informação contida nessas imagens, vídeos ou 

sons em formatos digitais de 0 e 1 (zeros e uns), conhecido por 

código binário, que por sua vez, e de acordo com o formato de 

compressão, representam algoritmos, ou seja instruções 

matemáticas do que representam esses ficheiros. Diz-se que existe 

compressão, porque em vez de se utilizar toda a informação contida nas 

imagens e nos sons originais, despreza-se a informação redundante que é 

repetida ao longo dos ficheiro, obtendo-se um formato final comprimido e 

menos pesado, em termos de informação. O formato representa a forma 

como é comprimido o ficheiro original, com recursos aos tais algoritmos. 
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2.6.11.  Os audiovisuais na aprendizagem. 

O Doutor José Manuel Moran, nascido em Espanha e naturalizado brasileiro é 

um estudioso das formas de integração entre as tecnologias de comunicação 

e de informação, especialmente a Internet, na educação presencial e à 

distância, dentro de uma visão humanista e inovadora. 

Tem vários artigos e livros publicados sobre a comunicação, a educação e as 

tecnologias, e considera que os audiovisuais podem facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

Segundo ele, as linguagens da TV e do vídeo respondem à sensibilidade dos 

jovens e da grande maioria da população adulta. São dinâmicas, dirigem-se 

mais à afetividade do que à razão. As crianças e os jovens lêem o que se 

pode visualizar, precisam de ver para compreender. Toda a sua fala 

é mais sensorial-visual do que racional e abstrata.  

Lêem nos diversos ecrãs que utilizam: da TV, do DVD, do telemóvel, do 

computador, dos jogos.  Os vídeos facilitam a motivação, o interesse por 

assuntos novos. Os vídeos são dinâmicos, contam histórias, mostram e 

criam impacto. Facilitam o caminho para níveis de compreensão mais 

complexos, menos abstratos, com mais apoio sensorial ao contrário dos 

textos filosóficos, ou dos textos reflexivos. 

  

Os vídeos também são um grande instrumento de comunicação e de 

produção. Os alunos podem criar facilmente vídeos a partir do 

telemóvel, do computador, das câmaras digitais e divulgá-los 

http://www.eca.usp.br/prof/moran/
http://moran10.blogspot.com/
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imediatamente em blogs, páginas na Internet ou em portais de 

vídeos como o YouTube. 

Os computadores e os telemóveis deixaram de ser apenas ferramentas de 

receção. Hoje, são também de produção. Uma criança pode tirar fotos ou 

fazer vídeos com um telemóvel e publicá-los na internet. Professores e 

alunos podem ter acesso a inúmeros vídeos e visioná-los no momento ou 

salvá-los para uma exibição posterior. Ao mesmo tempo, todos podem 

editar, produzir e divulgar novos conteúdos a partir do computador ou do 

telemóvel. Entrámos numa nova era da mobilidade e da integração 

das tecnologias, como nunca antes foi possível. 

Os vídeos podem ser utilizados em todas as etapas do processo de ensino e 

aprendizagem. Os principais usos são: 

- Para motivar e sensibilizar os alunos – É, do meu ponto de vista, o uso 

mais importante na escola. Um bom vídeo é interessantíssimo para 

introduzir um novo assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para 

novos temas. Isto facilita o desejo de pesquisa nos alunos para aprofundar o 

assunto do vídeo e da matéria. 

 

- Para ilustrar, contar, mostrar, tornar próximos temas complicados 

– O vídeo pode ajudar a tornar mais próximo um assunto difícil, a ilustrar 

um tema abstrato, a visualizar lugares, eventos, distantes do quotidiano. 

Hoje, é muito mais fácil do que antes encontrar e visualizar vídeos sobre 

qualquer assunto importante na internet, em portais como o YouTube, por 

exemplo.  
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- Como vídeo-aulas – Alguns vídeos trazem assuntos já preparados para 

os alunos, já estão organizados como conteúdos didáticos. Utilizam técnicas 

interessantes de manter o interesse, como dramatizações, depoimentos, 

cenas de filmes, jogos, tempo para atividades. Podem ser adequados para 

que o professor não tenha que explicar determinados assuntos. O professor 

age a partir do vídeo, com questionários, problematização, discussão, 

elaboração de síntese, formas de aplicação no dia-a-dia. Estes vídeos podem 

ser disponibilizados no portal da escola e os alunos podem visioná-los fora 

da sala de aula também. 

- O Vídeo como produção individual ou coletiva – As crianças adoram 

fazer vídeos e a escola precisa de incentivar o máximo possível a produção 

de pesquisas em vídeo, pelos alunos. A produção em vídeo tem uma 

dimensão moderna, lúdica. Moderna, como um meio contemporâneo, novo e 

que integra linguagens. Lúdica, pela miniaturização das câmaras, que 

permitem brincar com a realidade, levá-las para qualquer lugar. Filmar é 

uma das experiências mais envolventes tanto para as crianças como para os 

adultos. Os alunos podem ser incentivados a produzir dentro de uma 

determinada matéria, ou dentro de um trabalho interdisciplinar. E também a 

produzir programas informativos, feitos por eles mesmos e colocá-los em 

lugares visíveis dentro da escola e em horários onde muitas crianças possam 

assisti-los e também na página web da escola ou em blogs ou portais da 

internet.  

O vídeo também é importante para a documentação, o registo de eventos, 

de aulas, de estudo do meio, de experiências, de entrevistas, depoimentos. 

Isto facilita o trabalho do professor, dos alunos e da comunidade. Esse 

material pode ser divulgado, quando conveniente, na internet. O vídeo 

também pode ser útil para avaliação, principalmente as que mostram 
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situações complexas, estudos de caso, projetos, sozinho, com textos 

relacionados ou em apresentações multimédia. 

 

Algumas formam inadequadas de utilização do vídeo: 

 

- O Vídeo – não programado: colocar vídeo quando há um problema 

inesperado, como a ausência do professor. Usar este expediente 

eventualmente pode ser útil, mas se for feito com frequência, desvaloriza o 

uso do vídeo e  associa-o - na cabeça do aluno - a não ter aulas. 

 

- O Vídeo - desenquadrado: exibir um vídeo sem muita ligação com a 

matéria. O aluno percebe que o vídeo é usado como forma de camuflar a 

aula. Pode concordar no momento, mas percebe o seu mau uso. 

 

- O Vídeo - deslumbramento: o professor que acaba de descobrir a 

facilidades de descarregar vídeos da Internet costuma empolgar-se e exibi-

los em todas as aulas, esquecendo outras dinâmicas mais pertinentes. O uso 

exagerado do vídeo diminui a sua eficácia e empobrece as aulas. 

 

- O Vídeo - perfeição: existem professores que questionam todos os 

vídeos possíveis porque possuem erros de informação ou estéticos 

(qualidade da direção de imagem). Os vídeos que apresentam conceitos 

problemáticos podem ser usados para uma análise mais aprofundada a 

partir da sua descoberta, problematizando-os. 
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- Só a exibição: não é satisfatório, didaticamente, exibir os vídeos sem 

discuti-los, sem integrá-lo com os assuntos das aulas, sem rever alguns 

momentos mais importantes.  

Algumas atividades mais adequadas são:  

- introduzir um assunto, complementar informações;  

- provocar discussões, trabalhos de grupo para discussão, debates;  

- levantamento de sugestões do grupo, estudo dirigido para verificação 

da compreensão e da habilidade de transferir conhecimentos recebidos para 

novas situações (projetos);  

- alunos protagonistas, fazendo trabalhos em vídeo, apresentando-os 

para a turma e divulgando-os na página web da escola. 

 

Os benefícios que a produção de vídeos pode trazer para os alunos 

são um maior interesse dos alunos; aulas mais atraentes, pois os 

vídeos estimulam a participação e as discussões; os alunos 

desenvolvem mais a criatividade, a sua comunicação audiovisual e a 

interação com outros colegas e outras escolas; melhor fixação nos 

assuntos principais pelos alunos (visão mais concreta sobre eles), já 

que os vídeos trazem a realidade para a sala de aula e para a 

aprendizagem significativa; complementação das discussões do 

material impresso. 

Mas nem tudo são benefícios. Os professores, apesar de reconhecer muitas 

vantagens no uso do vídeo, utilizam-no realmente pouco. A maior parte só 
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trabalha com o vídeo na sala de aula esporadicamente, não habitualmente. 

Há dificuldades materiais, e principalmente, dificuldades em ter o material 

adequado para os conteúdos programáticos. A maior parte dos professores 

não conhece os vídeos que existem na sua área, quais são os bons e, os 

poucos que eles conhecem, nem sempre estão disponíveis. Percebe-se, 

ainda, uma grande desinformação no uso do vídeo, não só tecnicamente, 

mas principalmente didaticamente. 

 

Para aqueles professores que nunca trabalharam com o vídeo, é 

recomendável que observem e aprendam com os seus alunos. Os mais 

novos têm grande facilidade no manuseio das tecnologias da imagem (da 

TV, do telemóvel, do computador, dos videojogos, das câmaras digitais). É 

importante aprender com eles e, ao mesmo tempo, fazer alguma 

formação que inclua aspectos técnicos e pedagógicos.  

Um dos esquemas básicos de organização da produção de um vídeo um 

pouco mais complexo, costuma ter os seguintes passos: 

 

- A ideia: a ideia ou o tema principal que move a produção de um vídeo, no 

fundo trata-se de saber qual é o assunto focado;  

- A elaboração do guião: momento em que a ideia toma forma 

propriamente dita. Nesta etapa definem-se os personagens, as cenas (locais 

da ação), os planos (enquadramentos), os movimentos da câmara, e o que 

se pretende, de fato, passar para o público com a obra. Usa-se muito um 

―storyboard‖ (semelhante a uma história em banda desenhada com as 

imagens que se pretendem gravar e os diálogos ou outras informações por 

baixo); 
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- O plano da rodagem: nesta fase faz-se a elaboração de uma planificação 

calendarizada, onde são especificados todos os locais de filmagem, bem 

como as datas, os horários, os personagens, os figurinos, os cenários, os 

adereços (objetos usados em cena), o número de cada cena, etc. 

 

- O registo das imagens (rodagem): é a filmagem propriamente dita, em 

termos técnicos diz-se ―rodagem‖ do filme; 

- A edição do vídeo: depois das filmagens, torna-se necessário contar a 

história de acordo com a ordem do guião, chama-se ―edição‖ ao processo de 

juntar os planos, sonorizar (acrescentar música) e os créditos (lista do 

elenco e dos técnicos que fizeram o vídeo). 

-  A exportação ou a publicação: depois do vídeo estar finalizado pode-se 

gravar para DVD, integrar numa apresentação multimédia ou alojar num 

portal da escola ou no YouTube. 

Para se produzir vídeos não é necessário um equipamento muito sofisticado. 

Existem vários programas de edição de imagens, alguns mais simples e 

baratos e outros mais sofisticados e caros. O mais simples vem com o 

Windows: é o Movie Maker. Permite alterar o filme da forma que cada um 

quiser, com um clique na opção linha do tempo (timeline).  

Atualmente, algumas câmaras digitais já permitem fazer edição de fotos ou 

vídeos nelas mesmas. Tendo ideias e motivação facilmente se encontram as 

soluções técnicas mais adequadas para cada situação. O professor pode 

pedir aos alunos que encontrem as melhores soluções técnicas de edição. 
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 Com as tecnologias digitais móveis e o avanço na conexão em redes, a WEB 

2.0 com tantos recursos gratuitos colaborativos, há inúmeras soluções 

simples de visionar vídeos, de produzir vídeos, de editar vídeos e de publicar 

vídeos. Inclusive existem tutorias para aprender a produzir, iluminar, editar 

e publicar vídeos, no próprio YouTube. 

 

 

2.6.12.  Os mídia educam. 

Estamos deslumbrados com o computador e a Internet na escola e nas 

nossas vidas, e vamos deixando um pouco de lado a televisão, como se já 

estivesse ultrapassada, como se já dominássemos a sua linguagem e a sua 

utilização na educação. 

A televisão, o cinema e o vídeo, seja em DVD ou Blue-Ray, ou seja, 

os meios de comunicação audiovisuais - desempenham, 

indiretamente, um papel educacional relevante. Passam-nos 

continuamente informações, interpretadas; mostram-nos modelos de 

comportamento, ensinam-nos linguagens coloquiais e multimédia e 

privilegiam alguns valores em detrimento de outros. 

A informação e a forma de ver o mundo predominante na época atual 

provêm, ainda, fundamentalmente da televisão. Ela alimenta e atualiza o 

universo sensorial, afetivo e ético que crianças e jovens – e grande 

parte dos adultos - levam a para sala de aula. Como a TV o faz de 

forma mais despretensiosa e sedutora, é muito mais difícil para o educador 

contrapor uma visão mais crítica, um universo mais  abstrato e complexo.  
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A TV fala da vida, do presente, dos problemas afetivos - a fala da escola é 

muito distante e intelectualizada - e fala de uma forma sedutora e com 

maior impacto - a escola, em geral, é mais cansativa. O que tentamos 

contrapor na sala de aula, de forma desorganizada e monótona, aos 

modelos consumistas vigentes, como a televisão, o cinema, as revistas 

mundanas e muitas páginas da Internet, desfazem-no nas horas seguintes. 

Nós mesmos como educadores e telespetadores sentimos na pele a 

esquizofrenia das visões contraditórias do mundo e das narrativas (formas 

de contar) tão diferentes dos meios de comunicação e da escola. 

Na procura desesperada pela audiência imediata e fiel, os meios de 

comunicação desenvolvem estratégias e fórmulas de sedução mais e mais 

aperfeiçoadas: como o ritmo alucinante das transmissões ao vivo, a 

linguagem concreta, plástica e visível. Mexem com o emocional, com as 

nossas fantasias, os nossos desejos e instintos. Passam com incrível 

facilidade do real para o imaginário, aproximando-os em fórmulas 

integradoras, como nas telenovelas. 

Em síntese, os mídia são interlocutores constantes e reconhecidos, porque 

competentes, da maioria da população, especialmente da infantil. Este 

reconhecimento significa que os processos educacionais convencionais e 

formais como a escola não podem voltar as costas para estes meios, 

para esta iconosfera tão atraente e, em consequência, tão eficiente. 

A maior parte do referencial do mundo das crianças e dos jovens provém da 

televisão. Ela fala da vida, do presente, dos problemas afectivos - a escola é 

muito distante e abstracta – a TV fala de forma viva e sedutora - a escola, 

em geral, é mais cansativa. 

As crianças e jovens acostumaram-se a expressarem-se de forma 

polivalente, utilizando a dramatização, o jogo, a paráfrase, o concreto, a 
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imagem em movimento. A imagem mexe com o imediato, com o palpável. A 

escola desvaloriza a imagem e considera essas linguagens como negativas 

para o conhecimento. Ignora a televisão, o vídeo; exige somente o 

desenvolvimento da escrita e do raciocínio lógico. É fundamental que a 

criança aprenda a equilibrar o concreto e o abstrato, a passar da 

espacialidade e contiguidade visual para o raciocínio sequencial da lógica 

falada e escrita.  

Não se trata de opor os meios de comunicação às técnicas 

convencionais de educação, mas de integrá-los, de aproximá-los 

para que a educação seja um processo completo, rico, estimulante. A 

escola precisa observar o que acontece nos meios de comunicação e mostrá-

lo na sala de aula, discutindo-o com os alunos, ajudando-os a que percebam 

os aspectos positivos e negativos das abordagens sobre cada assunto. 

Precisamos, em consequência, de estabelecer pontes efetivas entre 

educadores e meios de comunicação. Educar os educadores para que, junto 

com os seus alunos, compreendam melhor o fascinante processo de troca, 

de informação - ocultação - sedução, os códigos polivalentes e as suas 

mensagens. Educar para compreender melhor o seu significado dentro da 

nossa sociedade, para ajudar na sua democratização, onde cada pessoa 

possa exercer integralmente a sua cidadania.  

Em que níveis pode ser pensada a relação Comunicação, Meios de 

Comunicação e a Escola? Esta pode ser pensada em três níveis: 

1.      organizacional. 

2.      de conteúdo. 

3.      comunicacional. 



199  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

- no nível organizacional: uma escola mais participativa, menos 

centralizadora, menos autoritária, mais adaptada a cada indivíduo. Para isso, 

é importante comparar o nível do discurso - do que se diz ou se escreve - 

com a práxis - com as efetivas expressões de participação. 

- no nível de conteúdo: uma escola que fale mais da vida, dos problemas 

que afligem os jovens. Tem que se preparar para o futuro, estando 

sintonizada com o presente. É importante buscar nos meios de comunicação 

abordagens do quotidiano e incorporá-las criteriosamente nas aulas. 

- no nível comunicacional: conhecer e incorporar todas as linguagens e 

técnicas utilizadas pelo homem contemporâneo. Valorizar as linguagens 

audiovisuais, junto com as convencionais. 

Tem-se enfatizado a questão do conhecimento como essencial para uma boa 

educação. É básico ajudar o educando a desenvolver as suas inteligências, a 

conhecer melhor o mundo que o rodeia. Por outro lado, fala-se da educação 

como desenvolvimento de habilidades: "Aprender a aprender", saber 

comparar, sintetizar, descrever, expressar-se. 

Desenvolver a inteligência, as habilidades e principalmente, as atitudes. 

Ajudar o educando a adotar atitudes positivas, para si mesmo e para 

os outros. Aqui reside o ponto crucial da educação: ajudar o educando 

a encontrar um eixo fundamental para a sua vida, a partir do qual possa 

interpretar o mundo (fenómenos do conhecimento), possa desenvolver 

habilidades específicas e tenha atitudes coerentes para a sua realização 

pessoal e social.  

A transmissão de informação é a tarefa mais fácil e onde as tecnologias 

podem ajudar o professor a facilitar o seu trabalho. Um simples DVD-ROM 

contém toda a Enciclopédia Britânica, que também pode ser visionada ―on 
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line‖ pela Internet. O aluno nem precisa ir à escola para ter as informações. 

Mas para interpretá-las, relacioná-las, hierarquizá-las, contextualizá-las, só 

as tecnologias não serão suficientes. O professor o ajudará a questionar, a 

procurar novos ângulos, a relativizar dados, a tirar conclusões, no fundo a 

gerir a informação. 

As tecnologias também ajudam a desenvolver habilidades, espaço-

temporais, sinestésicas, criadoras. Mas o professor é fundamental para 

adequar cada habilidade a um determinado momento histórico e a 

cada situação de aprendizagem. 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 

representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São diferentes 

formas de representação da realidade, de forma mais abstracta ou concreta, 

mais estática ou dinâmica, mais linear ou paralela, mas todas elas, 

combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da realidade e 

o desenvolvimento de todas as potencialidades do educando, dos diferentes 

tipos de inteligência, habilidades e atitudes. 

As tecnologias permitem mostrar várias formas de captar e mostrar o 

mesmo objeto, representando-o sob ângulos e meios diferentes: pelos 

movimentos, cenários, sons, integrando o racional e o afetivo, o dedutivo e 

o indutivo, o espaço e o tempo, o concreto e o abstrato. 

A educação é um processo de construção da consciência crítica. Como se dá, 

então, esse processo? Essa construção começa com a problematização dos 

dados que nos chegam direta e indiretamente - através dos meios, por 

exemplo - recontextualizando-os numa perspetiva de conjunto, totalizante, 

coerente, um novo texto, uma nova síntese criadora. Essa síntese integra os 

dados tanto conceituais quanto sensíveis, tanto da realidade quanto da 
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ficção, do presente e do passado, do político, do económico e do cultural. 

Falamos assim, de uma educação para a comunicação. Uma educação que 

procura ajudar as pessoas individualmente e em grupo a realizar 

sínteses mais englobantes e coerentes, tomando como partida as 

expressões de troca que se dão na sociedade e na relação com cada pessoa; 

ajudar a entender uma parte dessa totalidade a partir da comunicação 

enquanto organização de trocas tanto ao nível interpessoal como coletivo.  

A educação para a comunicação precisa da articulação de vários espaços 

educativos, mais ou menos formais: educação ao nível familiar, trabalhando 

a relação pais – filhos - comunicação, seja de forma esporádica ou em 

momentos privilegiados, em cursos específicos também. A relação 

comunicação - escola, uma relação difícil e problemática, mas 

absolutamente necessária para o enriquecimento de ambas, numa nova 

perspetiva pedagógica, mais rica e dinâmica.  

Comunicação na comunidade, analisando os meios de comunicação a partir 

da situação de uma determinada comunidade e interpretando 

concomitantemente os processos de comunicação dentro da comunidade. 

Educação para a comunicação é a busca de novos conteúdos, de novas 

relações, de novas formas de expressar esses conteúdos e essas relações. 

 

A escola precisa de exercitar as novas linguagens que sensibilizam e 

motivam os alunos, e também combinar pesquisas escritas com trabalhos 

de dramatização, de entrevista gravada, propondo formatos atuais como um 

programa de rádio uma reportagem para um jornal, um vídeo, onde for 

possível. A motivação dos alunos aumenta significativamente quando 

realizam pesquisas, onde se possam expressar em formato e códigos 
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mais próximos da sua sensibilidade. Mesmo numa pesquisa escrita, se o 

aluno puder utilizar o computador, adquire uma nova dimensão e, 

fundamentalmente, não muda a proposta inicial. 

  

 

 

2.6.13.  Integrar os mídia na escola. 

Antes da criança chegar à escola, já passou por processos de educação 

importantes: pelo familiar e pela televisão. No ambiente familiar, mais ou 

menos rico cultural e emocionalmente, a criança vai desenvolvendo as suas 

conexões cerebrais, os seus percursos mentais, emocionais e as suas 

linguagens. Os pais, principalmente a mãe, facilitam ou complicam, com as 

suas atitudes e formas de comunicação mais ou menos maduras, o processo 

de aprender a aprender dos seus filhos. 

A criança também é educada pelos mídia, principalmente pela televisão. 

Aprende a informar-se, a conhecer - os outros, o mundo, a si mesmo - a 

sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, "tocando" as pessoas no ecrã, 

que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com 

os mídia eletrónicos é prazerosa - ninguém a obriga - é feita através da 

sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa - aprendemos 

vendo as histórias dos outros e as histórias que os outros nos 

contam.  

Mesmo durante o período escolar os mídia mostram o mundo de outra forma 

- mais fácil, agradável, compacta - sem precisar de se fazer esforço. Eles 
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falam do quotidiano, dos sentimentos, das novidades. Os mídia continuam 

educando como contraponto à educação convencional, educam enquanto 

estamos entretidos. 

 

A educação escolar precisa de compreender e incorporar mais as novas 

linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 

expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 

democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 

facilitem a evolução dos indivíduos. O poder público pode propiciar o acesso 

de todos os alunos às tecnologias de comunicação como uma forma 

paliativa, mas necessária de oferecer melhores oportunidades aos pobres, e 

também para contrabalançar o poder dos grupos empresariais e neutralizar 

tentativas ou projetos autoritários. 

Se a educação fundamental é feita pelos pais e pelos mídia, urgem ações de 

apoio aos pais para que incentivem a aprendizagem dos filhos desde o 

começo das vidas deles, através do estímulo, das interações, do afeto. 

Quando a criança chega à escola, os processos fundamentais de 

aprendizagem já estão desenvolvidos de forma significativa. Urge também a 

educação para os mídias, para compreendê-los, criticá-los e utilizá-los da 

forma mais abrangente possível. 

A educação para os mídia começa com a sua incorporação na fase de 

alfabetização. Alfabetizar-se não consiste só em conscientizar os códigos da 

língua falada e escrita, mas dos códigos de todas as linguagens do homem 

atual e da sua interação. A criança, ao chegar à escola, já sabe ler histórias 

complexas, como num filme, com mais de trinta personagens e cenários 

diferentes. Essas habilidades são praticamente ignoradas pela escola, que, 
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no máximo, utiliza a imagem e a música como suporte para facilitar a 

compreensão da linguagem falada e escrita, mas não pelo seu intrínseco 

valor.  

As crianças precisam de desenvolver mais conscientemente o conhecimento 

e a prática da imagem fixa, em movimento, da imagem sonora, e fazer disso 

parte do aprendizado central e não marginal. Aprender a ver mais 

abertamente, o que já estão acostumadas a ver, mas que não costumam 

perceber com mais profundidade (como os programas de televisão). 

Antes de pensar em produzir programas específicos para as crianças, 

convém retomar, e estabelecer pontos com os produtos culturais que 

lhes são familiares. Fazer re-leituras dos programas infantis, recriação 

desses mesmos programas, elaboração de novos conteúdos a partir dos 

produtos conhecidos. Partir do que o rádio, os jornais, as revistas e a 

televisão mostram para construir novos conhecimentos e desenvolver 

habilidades. Não perder a dimensão lúdica da televisão, dos 

computadores.  

A escola parece um desmancha-prazeres. Tudo o que as crianças adoram a 

escola detesta, questiona ou modifica. Primeiro deve-se valorizar o que é 

valorizado pelas crianças, depois procurar entendê-lo (os professores e os 

pais) do ponto de vista delas, crianças, para só mais tarde, propor 

interações novas com os produtos conhecidos. Depois podem-se exibir 

programas adaptados à sua sensibilidade e idade, programas que sigam o 

mesmo ritmo da televisão, mas que introduzam alguns conceitos específicos 

que, aos poucos, irão sendo incorporados. 
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2.6.14.  Os audiovisuais na sala de aula. 

 

Figura 36 

 

O Vídeo chegou à sala de aula. E dele se esperou, como em tecnologias 

anteriores, soluções imediatas para os problemas crónicos do ensino - 

aprendizagem. O vídeo ajuda um bom professor, atrai os alunos, mas 

não modifica substancialmente a relação pedagógica. Aproxima a 

sala de aula do quotidiano, das linguagens de aprendizagem e 

comunicação da sociedade urbana, mas também introduz novas 

questões no processo educacional. 

O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, e 

entretenimento, que passa impercetivelmente para a sala de aula. Vídeo, na 

cabeça dos alunos, significa descanso e não "aula", o que modifica a 

postura, as expetativas em relação ao seu uso. Precisamos de aproveitar 
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essa expetativa positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso 

planeamento pedagógico. Mas ao mesmo tempo, saber que necessitamos de 

prestar atenção para estabelecer novas pontes entre o vídeo e as outras 

dinâmicas da aula. 

O vídeo significa, também, uma forma multilinguística de contar, de 

superposição de códigos e significações, predominantemente 

audiovisuais, mais próxima da sensibilidade e da prática do homem 

urbano e ainda distante da linguagem educacional, mais apoiada no 

discurso verbal e escrito. 

2.6.15.  A linguagem audiovisual. 

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do que é próximo, que 

toca todos os sentidos. Os outros, ficam ao nosso alcance através dos 

recortes visuais, dos planos próximos, do som estéreo envolvente. Pelo 

vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, 

nós mesmos. 

O vídeo explora também e, basicamente, o ver, o visualizar, o ter 

diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as 

relações espaciais (próximo-distante, alto-baixo, direita-esquerda, grande-

pequeno, equilíbrio-desequilíbrio). Desenvolve um ver entrecortado - com 

múltiplos recortes da realidade - através dos planos - e muitos ritmos 

visuais: imagens estáticas e dinâmicas, câmara fixa ou em movimento, uma 

ou várias câmaras, personagens quietos ou movendo-se, imagens ao vivo, 

gravadas ou criadas no computador.  

Um ver que está situado no presente, mas que o interliga não linearmente 

com o passado e com o futuro. O ver está, na maior parte das vezes, 
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apoiando o falar, o narrar, o contar histórias. A fala aproxima o vídeo do 

quotidiano, do modo como as pessoas comunicam habitualmente. Os 

diálogos expressam a fala coloquial, enquanto o narrador (normalmente em 

off) liga as cenas, as outras falas, dentro da norma culta, orientando a 

significação do conjunto. A narração falada ancora todo o processo de 

significação. 

A música e os efeitos sonoros servem como evocação, lembrança (de 

situações passadas), de ilustração - associados a personagens do presente, 

como nas telenovelas - e de criação de expetativas, antecipando 

reações e informações. O vídeo é também escrita. Os textos, legendas, 

citações aparecem cada vez mais no ecrã, principalmente nas traduções 

(legendas de filmes) e nas entrevistas com estrangeiros. A escrita na 

imagem permite colocar textos coloridos, de vários tamanhos e com rapidez, 

fixando ainda mais a significação atribuída à narrativa falada.  

 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e 

escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, 

não separadas. Daí a sua força. Atingem-nos por todos os sentidos e de 

todas as maneiras. O vídeo seduz-nos, informa, entretém, projeta 

para outras realidades (no imaginário) e para outros tempos e 

espaços. O vídeo combina a comunicação sensorial - cinestésica, com a 

audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção com a razão. Combina, mas 

começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para atingir 

posteriormente o racional. 
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A televisão e o vídeo encontraram a fórmula de comunicar com a 

maioria das pessoas, tanto crianças como adultas. O ritmo torna-se 

cada vez mais alucinante (como acontece nos videoclips). A lógica da 

narrativa não se baseia necessariamente na causalidade, mas na 

contiguidade, em colocar um pedaço de imagem ou história ao lado da 

outra. A sua retórica conseguiu encontrar fórmulas que se adaptam 

perfeitamente à sensibilidade do homem contemporâneo. Usam uma 

linguagem concreta, plástica, de cenas curtas, com pouca 

informação de cada vez, com ritmo acelerado e contrastado, 

multiplicando os pontos de vista, os cenários, os personagens, os 

sons, as imagens, os ângulos, os efeitos. 

 

Os temas são pouco aprofundados, explorando os ângulos emocionais, 

contraditórios, inesperados. Passam a informação em pequenas doses 

(compato), organizadas em forma de mosaico (rápidas sínteses de cada 

assunto) e com apresentação variada (cada tema dura pouco e é ilustrado). 

As mensagens dos meios audiovisuais exigem pouco esforço e envolvimento 

do receptor. Este tem cada vez mais opções, mais possibilidades de escolha 

(canais por satélite, por cabo, escolha de filmes, televisão interativa). Há 

maior possibilidade de interação: televisão em HD (alta definição) de 

grandes dimensões, jogos interativos,  DVD e Blue-Ray, imagens em 3D. A 

possibilidade de escolha e participação, e a liberdade de canal e de acesso 

facilitam a relação do espetador com os meios. 

As linguagens da TV e do vídeo respondem à sensibilidade dos 

jovens e da grande maioria da população adulta. São dinâmicas, 

dirigem-se antes à afetividade do que à razão. O jovem lê o que pode 
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visualizar, precisa ver para compreender. Toda a sua fala é mais 

sensorial-visual do que racional e abstrata. Lê, vendo. 

A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes percetivas: 

solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade com 

um papel de mediação primordial no mundo, enquanto que a linguagem 

escrita desenvolve mais o rigor, a organização, a abstração e a análise 

lógica. 

2.6.16.  Conceitos da linguagem audiovisual. 

Na produção de videogramas, existe um pequeno universo de conceitos que 

ao ser entendido pode permitir, tanto a professores, como a alunos, 

realizarem conteúdos videográficos de melhor qualidade técnica e estética. 

Assim, começando pelos conceitos básicos, podemos considerar o plano, a 

cena e a sequência. 

O plano é a unidade fundamental da linguagem audiovisual, e é uma 

tomada de vista feita em continuidade, ou seja é o registo daquilo que 

temos no enquadramento do visor de uma câmara enquanto gravamos. 

Sempre que fazemos uma nova tomada de vista mudamos de plano. Estas 

tomadas de vista, podem ser analisadas em relação à dimensão do 

enquadramento – escala de planos (tudo aquilo que está dentro do 

visor), à composição (disposição dos elementos na profundidade do 

espaço, ou seja aquilo que está mais perto ou mais afastado da câmara) e 

finalmente em relação ao ângulo de observação ou perspetiva (nível ou 

altura a que observamos as coisas). 

Em relação à escala de planos, ou dimensão do enquadramento, usa-se a 

figura humana para dimensionar a realidade inserida no 
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enquadramento (área do visor da câmara), porque é um elemento 

facilmente referenciável por todos. De acordo com a porção da figura 

humana enquadrada, assim se define a nomenclatura do plano: 

 

(Nota: partindo do enquadramento mais fechado para o mais aberto). 

 

Plano de Pormenor – Enquadra um pormenor do corpo humano ou de um 

objeto (Figura 37).  

 

Figura 37 

Muito Grande Plano – Enquadra o corpo humano desde o meio da testa 

até ao queixo. Este é um plano que aumenta a intensidade dramática, 

realçando a máxima expressão do rosto ou de uma emoção (Figura 38). 
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Figura 38 

Grande Plano – Enquadra o corpo humano desde o cimo da cabeça até aos 

ombros do personagem. Pretende mostrar a cara do personagem revelando 

com intensidade as suas expressões, pensamentos ou mesmo a 

própria vida interior (Figura 39). 

 

 

Figura 39 
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Plano Próximo – Enquadra o corpo humano desde o cimo da cabeça até à 

linha do peito. Estabelece uma proximidade em relação a um objeto ou a um 

personagem. Este plano ainda não revela o ambiente envolvente, mas 

acentua uma ação dramática, intenções ou atitudes do personagem. É 

utilizado normalmente em cenas de diálogos (Figura 40). 

 

 

Figura 40 

 

 

Plano Médio – Enquadra o corpo humano desde o cimo da cabeça até à 

linha da cintura. Não revela ainda grande parte do ambiente envolvente, 

convertendo o personagem no centro das atenções. É usado para mostrar as 

relações entre as pessoas (Figura 41). 
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Figura 41 

 

 

Plano Americano – Enquadra o corpo humano desde o cimo da cabeça até 

aos joelhos. Muito utilizado na época dos westerns (daí o nome), para 

enquadrar os personagens e as suas pistolas. Este é um plano que já 

revela algum ambiente envolvente ao personagem (Figura 42). 

 

Figura 42 
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Plano de Conjunto - Enquadra mais do que um personagem, mas não 

chega ao plano geral (totalidade das figuras). É um plano revelador dos 

pormenores da ação dos personagens e parcialmente do ambiente 

envolvente (Figura 43). 

 

Figura 43 

 

 

Plano Geral – Enquadra o corpo humano desde o cimo da cabeça até aos 

pés. Permite situar o personagem no espaço dramático envolvente 

(Figura 44). 
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Figura 44 

  

Plano Muito Geral – Enquadra a totalidade do corpo humano mais o espaço 

envolvente. Permite uma visão bastante ampla do ambiente em redor do(s) 

personagem(ns) (Figura 45). 

 

Figura 45 
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Definida a dimensão do plano (enquadramento), analisamos a disposição 

dos elementos dentro do enquadramento, aquilo que está mais próximo ou 

mais afastado do observador. Geralmente considera-se três níveis de 

composição de imagem (Figura 46): 

- o que está em primeiro plano (o que está mais próximo do observador); 

- o que está em segundo plano (aquilo que se encontra por detrás do 

primeiro plano); 

- por último o plano de fundo (geralmente é o cenário). 

 

Figura 46 

 

 

Uma regra que ajuda a manter o equilíbrio na composição da imagem, é a 

regra dos terços. Esta regra considera que se dividirmos o enquadramento 

(imagem que surge no visor) em três partes iguais, tanto na horizontal como 

na vertical, os pontos de intercepção são os chamados pontos fortes da 

imagem, e é sobre estes pontos que se devem posicionar os elementos 

enquadrados, resultando numa imagem mais equilibrada (Figura 47). 
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Figura 47 

  

Finalmente, e ainda considerando o enquadramento, falta considerar o 

ângulo em que é feito esse enquadramento, ou seja a perspetiva. A 

perspetiva está relacionada com a altura em que se posiciona a 

câmara em relação ao tema enquadrado. Dizemos que a perspetiva é 

normal, quando a câmara se situa ao nível do olhar de pé, ou seja o olhar 

do personagem está ao mesmo nível da câmara. Esta perspetiva dá a 

entender que o personagem pretende comunicar diretamente com o 

espectador (Figura 48).  
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Figura 48 

  

Dizemos que a perspetiva é um picado, quando a câmara está numa 

posição superior àquilo a que se filma, inclinada para baixo, em direção 

ao chão, ou seja, tratando-se de um personagem, quando o olhar do 

personagem está a um nível inferior ao da câmara. Se um personagem é 

visto de cima parece mais pequeno e dominado. O picado reduz a figura 

humana  (Figura 49). 
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Figura 49 

 

 

A perspetiva é um contra picado quando a câmara está numa posição 

inferior àquilo a que se filma, inclinada para cima, em direção ao céu, ou 

seja, tratando-se de um personagem, quando o olhar do personagem está a 

um nível superior ao da câmara. Se um personagem é filmado em 

contrapicado, aparece engrandecido em relação ao observador. O contra 

picado sobrevaloriza a figura humana (Figura 50). 
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Figura 50 

Os planos podem ser fixos, quando não existe movimento da câmara ou 

terem movimento. Quando isso acontece, podemos efetuar panorâmicas, 

travellings ou zoom. 

Fazem-se panorâmicas, sempre que se executam movimentos para a 

esquerda, direita, para cima ou para baixo, mas com a câmara montada 

num tripé fixo (a câmara roda sobre um eixo vertical, horizontal ou 

oblíquo) (Figuras 51 e 52). 

Figura 51 Figura 52 
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Fazem-se travelligs  quando a própria câmara se desloca, seja sobre 

calhas (charriot, designação de um pequeno carrinho com rodas usado um 

produções televisivas ou cinematográficas), ou sobre rodas (dolly) (Figura 

53). (travelling in -  aproxima ; travelling out - afasta). 

 

Figura 53 

  

Designa-se Zoom a ilusão de movimento criado pela utilização da objectiva 

zoom (possue distância variável).  Zoom in - aproxima a imagem , ou 

fecha o enquadramento ; zoom out - afasta a imagem ou abre o 

enquadramento). 

 

 

Movimento de câmara à mão - movimentos criados pela utilização da 

câmara à mão ou no ombro, e é caracterizado pelas oscilações típicas do 

andar e pela grande liberdade de movimentos. 
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Definido o conceito de plano, já podemos considerar a cena e a sequência. 

Designa-se por cena um conjunto de planos (tomadas de vista) que 

registam uma ação dentro do mesmo espaço dramático. Geralmente sempre 

que se muda de lugar, muda-se de cena. A sequência é um conjunto de 

cenas (ações dramáticas), com continuidade  entre si e que concluem uma 

ação. 

Gostaria de fazer, ainda, algumas referências a pontuações da linguagem 

audiovisual e abordar pequenas indicações, daquilo a que os franceses 

designam por mise-en-scenne (encenação). 

 

Há quem considere o cinema a arte da elipse e do raccord. O conceito 

de raccord que remonta aos inícios do cinema, define-se como tudo aquilo 

que assegura continuidade, de plano para plano, dentro de um filme. Esta 

continuidade estende-se não só ao guarda roupa, ao cenário e aos adereços, 

mas também ao próprio ritmo de representação dos atores. As cenas, na 

maioria das vezes, não são rodadas pela ordem na qual as vimos 

posteriormente nos filmes, já montados. Por motivos de custos de produção, 

podemos rodar uma cena hoje com sol e com determinados adereços e 

guarda-roupa, e por alterações no estado do tempo, só voltarmos a acabá-la 

uma semana depois com as mesmas condições de rodagem. Isso implica 

que quando as editarmos (fase de montagem do filme, conhecida por pós-

produção) elas têm que fazer raccord, ou seja têm que colar. Têm que ter as 

mesmas condições de luz, adereços, guarda-roupa, o mesmo ritmo de 

representação, etc. Isto aplica-se às cenas e aos planos. Se fizermos um 

corte numa tomada de vista, para mudarmos para outro plano, temos de 

fazer o corte sobre a mesma ação, senão não temos raccord (Figura 54). 
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Figura 54 

 

Exemplo de raccord de ação, na mudança de plano geral para plano 

próximo (o corte é feito na ação, ou seja o personagem está na mesma 

posição, quando se muda de um plano aberto para um mais fechado). Isto 

cria o efeito de continuidade entre os planos. 

 

 

Uma forma de mise-en-scenne que pode asseguar que as cenas façam 

raccord, é utilizar uma técnica otimizada pela indústria de Hollywood, que 

consiste em rodar uma determinada cena em plano de sequência (master 

shot – cobre a totalidade da ação) e posteriormente repetir só partes 

mais importantes da mesma ação com planos próximos (cover shots – só 

as partes mais importantes da ação). Depois na edição insere-se na cena 

que foi registada com a totalidade da ação, os inserts (planos próximos) 
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com os detalhes mais significativos, aumentando a intensidade dramática à 

sequência. 

 

 

As elipses são saltos no tempo e no espaço. O cinema é arte da elipse 

porque, na narrativa ficcional do guião de um filme, só vimos o que é 

importante para o desenvolvimento da ação, as ações que não contribuem 

para esse objetivo, são eliminadas. É comum vermos personagens a sairem 

de sua casa e a chegarem a um novo local (nova cena), eliminando todo o 

percurso real que em nada contribui para o desenvolvimento da narrativa. 

Chama-se a isto elipse. As elipses contribuem para incutir dinâmica e ritmo 

às imagens. Existem elipses temporais (saltos no tempo) e elipses 

espaciais (saltos no espaço). Um flash back é uma elipse que recua no 

tempo. 

 

Finalmente uma pequena referência histórica à invenção do cinema. A 

invenção do cinema resultou do desejo de projetar imagens ao longo dos 

tempos, mas foi no séc. XIX, após do advento da fotografia em 1826 com 

Joseph Niépce, que surgiram inúmeros aparelhos óticos que tinham como 

função criar efeitos de ilusão relacionados com a imagem em movimento. Foi 

assim, por exemplo, com o cinetoscópio, inventado por Thomas Edison 

em 1892, e que para além de outros inventos, patenteou a lâmpada 

elétrica. O aparelho exibia um pequeno filme com imagens simples, como 

dançarinas em movimento, que podiam ser vistas através de um pequeno 

visor. 

 

Mas a data oficial da invenção do cinema é considerada no dia 28 de 

Dezembro de 1895, porque foi neste dia que os irmãos Lumiére, no 
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subterrâneo do Grand Café, na avenida dos Capucines, em Paris, realizaram 

a primeira exibição pública e paga de cinema: uma série de dez filmes, com 

a duração de 40 a 50 segundos cada, pois os rolos de película tinham 

apenas quinze metros de comprimento. Os filmes até hoje mais conhecidos 

desta primeira sessão chamavam-se "A saída dos operários da Fábrica 

Lumière" e "A chegada do comboio à Estação de Ciotat", cujos títulos 

exprimem bem o conteúdo. O cinematógrafo, aparelho usado por  Louis e 

Auguste Lumière (industriais da fotografia) na primeira sessão pública de 

cinema, era ao mesmo tempo câmara, projetor e copiador, além de ser leve, 

funcional e utilizar a velocidade de projeção de 16 fotogramas por segundo – 

padrão muito próximo do cinema atual. O cinema expandiu-se, a partir de 

então, por toda a França, Europa e Estados Unidos, através de 

cinematografistas enviados pelos irmãos Lumière, para captar imagens de 

todo o mundo. Foi o início da globalização cultural baseada na difusão 

da imagem. 
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1 -  Foi a visão que esteve na origem do desenvolvimento intelectual 

dos seres humanos. Foi a necessidade de descodificarmos a 

informação visual expressa nos rostos dos nossos antepassados, que 

nos permitiu desenvolver processos cada vez mais elaborados de 

comunicação. A linguagem audiovisual desenvolve múltiplas atitudes 

percetivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a 

afetividade com um papel de mediação primordial no mundo. 

 

 

 

2 - Os mecanismos mentais fundamentados na perceção das 

imagens e dos sons (audiovisuais) funcionam como um dos 

principais recursos cognitivos. O homem contemporâneo é por 

excelência um consumidor de imagens, por isso tenta compreender o 

que elas comunicam e transmitem. A imagem pode ser entendida 

como a essência material da própria civilização humana. 
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3 -   As imagens combinadas com os sons, têm o poder de ativarem, 

em nós,  mecanismos mentais que produzem um fenómeno de 

transfiguração de sentimentos e emoções para personagens e 

universos virtuais. 

 

4 - As imagens computacionais são um instrumento de comunicação, 

pedagógicamente muito poderoso, que através da visualização e da 

concretização, possibilitam o processo de assimilação da informação, 

em áreas do conhecimento, principalmente relacionados com a 

ciência e a tecnologia, que se outro modo não seriam possíveis de 

visualizar e de entender. O ensino com o uso da multimédia, dos 

softwares e outros recursos tecnológicos baseados na imagem, 

exigem e transformam as habilidades a serem desenvolvidas no 

meio académico. 

 

5 -  A incorporação das novas tecnologias e as mudanças que 

atingem as áreas especializadas do conhecimento científico induz a 

uma reformulação ou no mínimo uma atualização da prática 

pedagógica. A utilização das tecnologias digitais, desde que 

devidamente pautadas, pode vir a impulsionar o processo educativo, 

suscitando e alargando os horizontes da geração do conhecimento 

dos discentes. Porém têm de ser bem utilizadas, pois grandes taxas 

de transferência de informação podem levar à intoxicação e 

confusão do indivíduo e constituir também barreiras para a 

aprendizagem e consequentemente para quem ensina. 
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6 -  As crianças e os jovens lêem o que se pode visualizar, precisam 

de ver para compreender. Toda a sua fala é mais sensorial-visual do 

que racional e abstrata.  

 

7 -  Os audiovisuais, o multimédia e as tecnologias da informação e 

da comunicação, em geral, vêm tornar mais evidente que o ensino 

não é só conteúdo, é contexto e também a experimentação, mas 

acima de tudo, participação. Os alunos podem criar facilmente 

vídeos a partir do telemóvel, do computador, das câmaras digitais e 

divulgá-los imediatamente em blogs, páginas na Internet ou em 

portais de vídeos como o YouTube. 

 

8 -  Os benefícios que a produção de vídeos pode trazer para os 

alunos são um maior interesse dos alunos; aulas mais atraentes e 

melhor fixação nos assuntos principais pelos alunos (visão mais 

concreta sobre eles), já que os vídeos trazem a realidade para a sala 

de aula e para a aprendizagem significativa. 

 

 

9 -  Os meios audiovisuais (televisão e vídeo) alimentam e atualizam 

o universo sensorial, afetivo e ético que as crianças e os jovens – e 

grande parte dos adultos - levam a para sala de aula. Eles mexem 

com o emocional, com as nossas fantasias, os nossos desejos e 

instintos. Passam com incrível facilidade do real para o imaginário, 

aproximando-os em fórmulas integradoras. Daí que a escola não 

pode voltar as costas para estes meios, para esta iconosfera tão 
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atraente e, em consequência, tão eficiente. Não se trata de opor os 

meios de comunicação às técnicas convencionais de educação, mas 

de integrá-los, de aproximá-los para que a educação seja um 

processo completo, rico e estimulante. A escola precisa de exercitar 

as novas linguagens que sensibilizam e motivam os alunos. 

 

10 -  O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem 

musical e escrita. Linguagens que nos atingem por todos os sentidos 

e de todas as maneiras. O vídeo seduz-nos, informa, entretém, 

projeta para outras realidades (no imaginário) e para outros tempos 

e espaços. O vídeo combina a intuição com a lógica, a emoção com a 

razão. Começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo intuitivo, para 

atingir posteriormente o racional. 

 

11 -  A televisão e o vídeo encontraram a fórmula de comunicar com 

a maioria das pessoas, tanto crianças como adultas. A sua retórica 

conseguiu encontrar fórmulas que se adaptam perfeitamente à 

sensibilidade do homem contemporâneo. Usam uma linguagem 

concreta, plástica, de cenas curtas, com pouca informação de cada 

vez, com ritmo acelerado e contrastado, multiplicando os pontos de 

vista, os cenários, os personagens, os sons, as imagens, os ângulos, 

os efeitos. 
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2.7.  A DIVERSIDADE. 

 

 

Figura 55 
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2.7.1.  Diversidade cultural. 

A ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, 

multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, 

heterogeneidade e variedade. E, muitas vezes, também, pode ser 

encontrada na comunhão de contrários, na interseção de diferenças, ou 

ainda, na tolerância mútua. A diversidade cultural é complicada de 

quantificar, mas uma boa indicação é pensar numa contagem do 

número de línguas faladas numa região ou no mundo como um todo. 

Através desta medida, existem sinais de que podemos estar a atravessar um 

período de declínio precipitado na diversidade cultural do mundo. Uma 

pesquisa realizada na década de 1990 por David Crystal (Professor 

Honorário de Linguística na University of Wales, Bangor) sugeriu que 

naquela época em média, uma língua caía em desuso a cada duas semanas. 

Ele calculou que se a taxa de mortalidade das línguas continuasse até ao ano 

2100, mais de 90% das falas atuais no mundo seriam extintas.  

 

Existe um consenso geral entre os principais antropólogos de que o 

primeiro homem surgiu em  África, há cerca de dois milhões de anos 

atrás. Desde então, temos-nos espalhados por todo o mundo, com sucesso, 

e temos-nos adaptado às diferentes condições, como por exemplo, as 

mudanças climatéricas. As muitas sociedades que surgiram separadas por 

todo o globo diferiam sensivelmente umas das outras, e muitas dessas 

diferenças persistem até hoje. 

Apesar da globalização atual, ainda persistem, também, as mais evidentes 

diferenças culturais que existem entre os povos, como a língua, vestimenta 

e tradições, e algumas variações significativas na forma como as sociedades 
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se organizam na sua conceção partilhada da moralidade e na maneira como 

interagem no seu ambiente.  

É discutível se essas diferenças são apenas artefatos decorrentes de 

padrões da migração humana ou se elas representam uma característica 

evolutiva que é fundamental para o nosso sucesso como espécie. Por 

analogia com a biodiversidade, que é considerada essencial para a 

sobrevivência a longo prazo da vida na Terra. É possível argumentar que a 

diversidade cultural pode ser vital para a sobrevivência a longo 

prazo da humanidade e que a preservação das culturas indígenas 

pode ser tão importante para a humanidade como a conservação das 

espécies e do ecossistemas para a vida em geral. 

 

O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de ideias, 

características ou elementos diferentes entre si, num determinado 

assunto, situação ou ambiente. Cultura (do latim cultura, cultivar o solo, 

cuidar) é um termo com várias aceções, em diferentes níveis de 

profundidade e de diferente especificidade. São práticas e ações sociais que 

seguem um padrão determinado no espaço/tempo e que se refere a crenças, 

comportamentos, valores, instituições, regras morais que permeiam e 

"preenchem" a sociedade. A cultura explica e dá sentido à cosmologia 

social, é a identidade própria de um grupo humano num território e 

num determinado período. 

Multiculturalismo (ou pluralismo cultural) é um termo que descreve a 

existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou país, sem 

que uma delas predomine, porém separadas geograficamente e até 

convivialmente no que se convencionou chamar de ―mosaico cultural‖. O 
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Canadá e a Austrália são exemplos de multiculturalismo; porém, alguns 

países europeus advogam discretamente a adoção de uma política 

multiculturalista. Em contraponto ao multiculturalismo, podemos constatar a 

existência de outras políticas culturais seguidas, como por exemplo: O 

monoculturalismo vigente na maioria dos países do mundo e ligada 

intimamente ao nacionalismo, que pretende a assimilação dos imigrantes e 

da sua cultura nos países de acolhimento. Existem também países como os 

Estados Unidos da América do Norte e o Brasil, onde as diversas culturas 

estão misturadas e amalgamadas sem a intervenção do Estado. 

O multiculturalismo implica reivindicações e conquistas das chamadas 

minorias (negros, índios, mulheres, homossexuais, entre outras). 

A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, 

principalmente quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, 

submetendo outras culturas a particularismos e dependência. Sociedades 

pluriculturais coexistiram em todas as épocas, e hoje, estima-se que 

apenas 10 a 15% dos países sejam etnicamente homogéneos. 

A diversidade cultural e étnica muitas vezes é vista como uma ameaça 

para a identidade da nação. Em alguns lugares o multiculturalismo provoca 

desprezo e indiferença, como ocorre no Canadá entre os habitantes de 

língua francesa e os de língua inglesa. 

Mas também pode ser vista como um fator de enriquecimento e 

abertura a novas e diversas possibilidades, como defendem o sociólogo 

Michel Wieviorka e o historiador Serge Gruzinski, ao demonstrarem que o 

hibridismo e a maleabilidade das culturas são fatores positivos de 

inovação. 
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Charles Taylor, autor de ―Multiculturalismo, Diferença e Democracia‖ 

acredita que toda a política identitária não deveria ultrapassar a liberdade 

individual. Os indivíduos, no seu entender, são únicos e não podem ser 

categorizados. Taylor definiu a democracia como a única alternativa 

não política para alcançar o reconhecimento do outro, ou seja, da 

diversidade. 

Devido às conquistas tecnológicas, tanto as operadas nos meios de 

comunicação televisão e Internet, como as que se verificaram nos meios de 

transporte (em apenas 10 anos duplicou o número de pessoas que viajam de 

avião e esse valor tende a aumentar), vivemos cada vez mais numa 

sociedade global, com culturas, sensibilidades, gostos e crenças a 

partilharem um mesmo espaço comum. A tolerância deve ser um 

principio orientador desta convivência cada vez mais partilhada por 

seres, que apesar de parecerem todos  iguais, são diferentes. 

 

2.7.2.  Diversidade e educação. 

Nesta aldeia global em que todos nós vivemos, com uma circulação aberta e 

o alargamento dos mercados a cada vez mais países, alterou-se também o 

cenário escolar. Hoje, a escola inclusiva, deve aceitar toda a gente, 

independentemente da sua cultura, crença ou aspecto físico. Existem 

crianças altas e baixas, loiras e morenas, gordas e magras. Algumas 

nasceram em lares com pai, mãe e irmãos, todos alfabetizados e leitores. 

Outras nem conhecem os pais, moram com os avós, os tios, um parente 

distante. Muitas viajam nas férias, conhecem o mar, e gente de lugares 

variados. Há quem nunca tenha saído do bairro em que nasceu.  
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Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa tem uma história particular e 

única, formada pela sua estrutura biológica, psicológica, social e cultural. É 

assim na vida, é assim na escola. Os desafios da escola moderna e 

inclusiva predem-se com a elaboração de um projeto de ensino que 

atenda a todos os alunos, sem exceção, dos mais sensíveis aos mais 

pragmáticos, dos mais competitivos aos mais colaborativos, dos 

mais lentos aos mais rápidos, dos vindos de lares desestruturados 

aos que têm família com laços sólidos, dos portadores de 

necessidades especiais aos sobredotados. 

 

A escola deve ser um lugar onde todas as crianças deviam de ter as mesmas 

oportunidades, mas com estratégias de aprendizagem diferentes. As 

crianças são o resultado das suas experiências. Para compreender o seu 

desenvolvimento é preciso considerar o espaço em que elas vivem, a 

maneira como constroem significados, as práticas culturais etc. "Sabe-se 

hoje que cada ser humano tem um conjunto de células do sistema nervoso 

tão particular quanto a impressão digital". 

 

Os professores nas escolas são obrigados a cumprir um calendário oficial, 

estabelecendo que todas as crianças têm de aprender ao mesmo tempo e da 

mesma maneira, porém cada criança aprende com ritmos diferentes e 

de maneiras diferentes. Isto é a diversidade de aprendizagem. 

 

Todas as crianças devem de ser motivadas para a aprendizagem, 

frequentar um ambiente que propicie isso, com segurança, paciência, 

respeito, responsabilidade, confiança, metodologia apelativa, agradável e 
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eficaz, é um passo na direção do sucesso escolar. Fazer as crianças 

sentirem-se competentes e que vencerão na vida, ajuda-as a motivarem-se  

na conquista dos seus objetivos, este deve ser, também, um dos objetivos 

da escola. É preciso que a diversidade não justifique a parcialidade ou a falta  

de oportunidades para todos. As tecnologias educativas podem contribuir 

para uma maior equidade do conhecimento e da literacia num mundo, que  

apesar de global continua a ser injusto nas oportunidades que dá no acesso 

à escola. 

                                                        

A Educação engloba os processos de ensinar e aprender. É responsável 

pela manutenção da sociedade e pela sua perpetuação a partir da 

transposição, às gerações que se seguem, dos modos culturais de 

ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um 

membro no seu grupo ou sociedade.  

 Quadro 1 
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Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida para a 

adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à 

sociedade. A prática educativa formal - que ocorre nos espaços 

escolarizados, quer sejam da educação Infantil à pós-graduação -  dá-se de 

forma intencional e com objetivos determinados, como o de fornecer mão de 

obra qualificada para os vários mercados de trabalho, mas a escola continua, 

também, a ser o processo pelo qual se pode alterar o ciclo de probreza e, 

talvez, o único caminho eficaz de liberdade. 

É pois fundamental investir cada vez mais na escola, afetivamente, 

socialmente, cientificamente, tecnologicamente, economicamente e 

humanamente. 
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1 - A ideia de diversidade está ligada aos conceitos de pluralidade, 

multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, 

heterogeneidade e variedade. Diversidade diz respeito à variedade e 

convivência de ideias, características ou elementos diferentes entre 

si, num determinado assunto, situação ou ambiente. 

 

2  -  As diferenças entre indivíduos representam uma característica 

evolutiva que é fundamental para o nosso sucesso como  espécie. A 

diversidade cultural pode ser vital para a sobrevivência a longo 

prazo da humanidade. 

 

3  -  A diversidade cultural é complicada de quantificar, mas uma boa 

indicação é pensar numa contagem do número de línguas faladas 

numa região ou no mundo. 
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4  -  O Multiculturalismo descreve a existência de muitas culturas 

numa localidade, cidade ou país.  Vivemos cada vez mais numa 

sociedade global , com culturas, sensibilidades, gostos e crenças a 

partilharem um mesmo espaço comum. 

 

5  -  A diversidade cultural e étnica pode ser vista como um fator de 

enriquecimento e abertura a novas e diversas possibilidades. O 

hibridismo e a maleabilidade das culturas são fatores positivos de 

inovação. 

 

6  -  A escola inclusiva, deve aceitar toda a gente, 

independentemente da sua cultura, crença ou aspecto físico. Os 

desafios da escola moderna e inclusiva  prendem-se com a 

elaboração de um projeto de ensino que atenda a todos os alunos. 

 

7  -  Cada criança  aprende com ritmos diferentes  e de  maneiras 

diferentes. Isto é a diversidade de aprendizagem. Todas as crianças 

devem de ser motivadas para a aprendizagem. 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
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2.8. ESCOLA, EDUCAÇÃO, APRENDIZAGEM E TECNOLOGIAS. 

 

Figura 56 

 

 

2.8.1. As visualidades e as relações sócio-tempo-espaciais 

das aprendizagens na aula. 

As tecnologias que utilizam as imagens galgaram um lugar privilegiado na 

comunicação e na aprendizagem, no atual contexto de globalização 

económica e cultural, colocando em questão os tradicionais processos e 

recursos de ensino. A qualificação de professores para essa nova 

realidade impõe a necessidade de compreender o papel da cultura 

visual, da arte, das imagens e da tecnologia como elemento 

intermediário e facilitador da produção cultural permitindo elevar a 

aprendizagem aos níveis desafiadoramente exigidos por esta nova realidade. 
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A atenção às condições socioculturais da atualidade, remete-nos diretamente 

para as questões relacionadas com globalização, tendo implicações não só 

num patamar político, tecnológico, cultural e económico, mas, 

principalmente, no que se refere às nossas vidas pessoais. Uma simples 

imersão no nosso quotidiano faz-nos compreender o quanto temos que 

aprender no que se refere à utilização dos aparatos tecnológicos que 

envolvem a nossa vida privada; que vão desde os eletrodomésticos na nossa 

cozinha, aos GPS (navegação por satélite), até à utilização de instrumentos 

que vêm ganhando espaço nas salas de aula como os plasmas/LCD,Led  os 

leitores dvd/Blue-Ray, os tablets, a realidade aumentada, ou os projetores 

multimédia e os quadros interativos.  

É um erro pensar que a globalização só diz respeito aos grandes sistemas, 

como a ordem financeira mundial. A globalização é também um fenómeno 

―interior‖, que influencia aspetos íntimos e pessoais das nossas vidas.  

 

 

Estas questões evidenciam a nossa vivência numa sociedade que privilegia o 

uso de equipamentos tecnológicos e nos fazem perceber, da mesma forma, 

a ênfase àqueles que envolvem os aspetos audiovisuais na sociedade. Este 

fenómeno cultural da atualidade decorre de um certo estágio de 

desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de 

natureza socioeconómica e também da procura ao nível do imaginário, da 

subjetividade, ou da estética, de uma época ou lugar. 

 

 

Isto implica, não só, uma associação desse processo à expansão 

desenfreada das tecnologias da comunicação e informação, como o 

reconhecimento da sua influência nos âmbitos público e privado. A 

introdução deste aparato tecnológico em todos os âmbitos deflagra a 
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ampliação de produções que se apropriam de imagens, de forma a que 

podemos dizer, que atualmente somos bombardeados por tal quantidade de 

imagens ao ponto de não podermos distinguir mais a experiência direta 

daquilo que vimos há poucos segundos da televisão. Na nossa memória 

depositam-se, por estratos sucessivos, mil estilhaços de imagens, 

semelhantes, por vezes, a um depósito de lixo.  

 

 

 

A partir destas considerações, percebemos uma mudança profunda na forma 

pela qual a cultura é produzida, as quais envolvem a inserção de imagens 

atravessando os nossos espaços de sociabilidade, colocando em xeque o 

predomínio do consagrado mundo da palavra e do escrito, exatamente 

porque as visualidades (as imagens como meio comunicativo capaz 

de provocar uma série de associações imprevistas nos nossos 

sentidos) medeiam e organizam o conhecimento e o imaginário, nas 

relações de poder, no seio das relações sociais. 

 

 

Isto envolve a compreensão de valores construídos pela cultura via 

mediação visual, não excluindo a natureza conflituosa desse visual, em 

função das múltiplas experiências individuais e coletivas que se estabelecem 

nesse espaço que configura o olhar. Assim, quando nos referimos ao 

visual, referimo-nos ao processo no qual se cria e se discutem 

significados, o que pressupõe interação social e a produção de 

discussões em termos de classe, género, identidade sexual e racial, 

e a visualidade, como o “olhar socializado”.  
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Estas questões apontam-nos para a compreensão de que a visão de um 

europeu ou de um africano não são diferentes, mas sim o modo de 

descrever e representar o mundo de cada um deles, já que eles possuem 

diferentes maneiras de olhar para o mundo – o que, consequentemente, dá 

lugar a diferentes sistemas de representação. 

 

 

Se estas questões interferem na nossa vida nos âmbitos do público e do 

privado, impossível seria dissociá-las do processo de trabalho educacional e, 

consequentemente, na mesma proporção, alteram as formas de 

aprendizagem. Se antes nós aprendíamos com uma simples cartilha, 

hoje os nossos alunos, muito precocemente, familiarizam-se com 

uma gama enorme de ferramentas e programas de computador, além 

de ―sites‖ com diversas finalidades e ambientes virtuais diversos.  

 

 

Nesta perspetiva histórica, as visualidades do quotidiano influenciam 

significativamente as relações sociais e de aprendizagem, 

considerando principalmente que a imagem não é somente mais um 

elemento, mas tem sido o elemento chave na sociedade atual, cuja 

concentração e convergência têm como suporte o aparato 

tecnológico e os meios de comunicação.  

Estas questões fazem-nos reconhecer a riqueza dos trabalhos que envolvem 

as imagens, visto serem espaços de diversidade, heterogeneidade e 

hibridismo. É neste sentido que percebemos a importância da cultura 

visual, pois este campo inclui as belas artes, a televisão, o cinema e o 

vídeo, a esfera virtual, a fotografia, a publicidade, a Internet, etc. A 

crescente penetração destas formas de cultura visual e da liberdade com 
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que estas forças cruzam os limites tradicionais pode ser apreciado na 

utilização das belas artes nos anúncios publicitários, na imagem gerada por 

computador nos filmes e na exposição de vídeos nos museus e galerias. 

 

 

Todas estas relações sociais exigem do docente uma preocupação básica, 

não somente no que se refere à qualidade do seu trabalho, mas 

principalmente a relação deste com uma aprendizagem de qualidade. Assim, 

a qualificação do trabalho do professor, não pode ser dissociada das 

questões culturais apresentadas anteriormente. Ou seja, o processo de 

qualificação do professor e da aprendizagem não pode ser analisado 

fora do contexto cultural, e para tal implica compreendermos as 

influências de cada época sobre o processo educacional. 

 

 

As questões culturais mencionadas anteriormente comprovam a 

interpenetração das influências das imagens no sentir social a partir das 

inovações tecnológicas que transformaram o quotidiano, e vieram a 

corroborar com a visibilidade de um outro aparato tecnológico que foi 

incorporado aos processos de aprendizagem: o cinema e mais 

especificamente o filme: 

 

- Pode-se falar de uma transformação radical nas sociedades, 

desencadeada pela indústria cinematográfica. A consequência direta 

desta indústria mercantil foi a compreensão da consciência e das suas 

significações, crenças, o modo de opinião, e sobretudo as atitudes diante 

dos fenómenos políticos, económicos e sociais. O cinema, envolvendo o 

filme e a sua parafernália mercantil, configura-se como a grande 

criação tecnológica do século XX. 
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Assim, a apresentação da situação do corpo docente perante as 

necessidades educacionais da contemporaneidade é uma das questões 

prementes relativas à cultura e à globalização, bem como as suas 

repercussões diretas nos fluxos de educação, da comunicação, da 

informação e das imagens. Portanto, as tecnologias de produção e 

circulação de visualidades, devem ser não só levadas em 

consideração em qualquer análise que envolva as questões 

educativas, como percebidas como fator de influência sobre as 

mesmas. As estratégias relativas à incorporação das novas tecnologias na 

educação devem considerar de forma prioritária os professores. As novas 

tecnologias modificam significativamente o papel do professor no 

processo de aprendizagem e as pesquisas disponíveis não indicam 

caminhos claros para enfrentar o desafio da formação e do desempenho 

docente nesse novo contexto.  

 

Assim, será exigido dos educadores, não somente a busca por uma 

formação no sentido formal, ou seja, uma pura obtenção de um diploma, 

mas, para, além disso, uma compreensão dos aspectos que envolvem as 

vivências da nossa época, para que percebamos como os nossos alunos 

lidam com as suas aprendizagens diárias. Essa preocupação reforça a 

necessidade de, a partir das questões sociais nas quais estamos imersos - 

educandos e educadores - buscarmos diferentes maneiras de lidar com as 

novas formas de aprendizagem. Tal situação coloca-nos diante de um dos 

problemas cruciais do nosso tempo que é, conforme disse Edgar Morin, o da 

necessidade de um pensamento apto a enfrentar o desafio da 

complexidade do real, isto é, de perceber as ligações, interações e 

implicações mútuas, os fenómenos multidimensionais, as realidades 

que são, simultaneamente, solidárias e conflituosas. 
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O envolvimento de questões pertinentes à docência vem buscar na cultura 

visual o suporte para compreendermos e abrigarmos as novas formas de 

compreensão da realidade que se configura, bem como abrirmos discussões 

sobre as representações que se contraponham às hegemonias, na busca da 

compreensão do sentido da atividade docente, lembrando que 

compreender é diferente de entender: é modificar-se, é ir além de si 

mesmo. 

 

 

 

Este é um dos pontos essenciais às exigências atuais para o processo de 

aprendizagem e à cultura visual, exatamente porque o seu enfoque não é só 

a imagem em si mesma ou os aspectos voltados estritamente para a visão, 

de forma a dar ênfase ou priorizar o olhar em detrimento dos demais 

sentidos, ou centrar no funcionamento de determinados aparatos 

tecnológicos e como eles direcionariam o olhar e o espectador para 

determinados focos; mas, exatamente, perceber que a imagem só encontra 

significado na experiência onde produz posições subjetivas. Isso significa 

compreender que as relações determinam os seus termos e não o contrário. 

Ou seja, cada individualidade é o lugar das relações onde se dá a 

experiência produtora da narrativa. Como afirma Certeau: ― o enfoque da 

cultura começa onde o homem ordinário se torna o narrador, quando define 

o lugar (comum) do discurso e o espaço (anónimo) do seu desenvolvimento‖  

 

 

As pontuações mencionadas acima estão diretamente relacionadas com a 

visão do aluno autónomo. Nesta perspetiva, portanto, há uma 

necessidade de criação de novas formas de lidar com o 

conhecimento, não apenas através da quebra das fronteiras 
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disciplinares, mas também através de novos espaços onde o 

conhecimento possa ser produzido; o que implica na compreensão 

da pedagogia como uma forma de produção cultural que não pode 

estar limitada a textos canónicos e a relações sociais que medeiam e 

apenas reproduzam as formas dominantes de cultura.  

 

Estas relações das imagens inseridas no contexto escolar, cumprem com a 

própria função mediadora da instituição escolar e, portanto, social. Elas 

contribuem com experiências de subjetividade na possibilidade de auxiliar os 

atores da educação a darem sentido ao mundo em que vivem. Para tanto, a 

proposta de trabalho docente com imagens deve dialogar com as novas 

realidades, com as novas possibilidades da atualidade, numa tentativa de 

provocar mudanças individuais, sociais, as quais afetarão as atuais 

conceções de representações culturais e do conhecimento. Conforme Edgar 

Morin, “não se trata de modernizar a cultura, mas de culturalizar a 

modernidade.”  

 

Uma compreensão da educação num processo como este exige uma reforma 

do próprio pensamento, a qual gere um pensamento do contexto e do 

complexo que exprime uma necessidade social de formar cidadãos capazes 

de enfrentar os problemas do seu tempo. Nesta perspectiva, a educação 

supõe aprender, a endereçar um novo modo de olhar as coisas, 

comparando-as, proporcionando-as e transladando-as de um ambiente para 

outro, de um campo a outro, comparando e proporcionando coisas 

dessemelhantes. Trata-se, efetivamente, de aspectos de uma realidade 

complexa que só faz sentido quando se articulam as suas múltiplas 

possibilidades. Desse modo, torna-se necessário um projeto educacional que 

muito mais do que ensinar a separar conceitos, proporcione situações de 

articulação, religação. Neste sentido as imagens na educação, na sala de 
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aula, podem auxiliar a aproximação desses “lugares culturais”, como 

espaços de experiência reflexiva, facilitando a compreensão de como as 

imagens influenciam as suas perceções, as suas formas de pensar e de agir, 

principalmente, como elas podem ser elementos deflagradores de 

identidades. 

 

 

Assim sendo, a atenção dos docentes, deve ser direcionada para os modos 

como os alunos vinculam sentidos às visualidades, principalmente 

através da experiência com filmes. Tal experiência desencadeia 

transformações na perceção e na visualidade dos indivíduos, o que 

implica que a experiência com imagens em movimento, de alguma 

forma, propícia mudanças nas perceções e, consequentemente, 

mudanças na visão de si e de mundo. 

 

 

Somos levados a perceber que uma das contribuições mais importantes no 

campo da cultura visual em educação está relacionada com a possibilidade 

de discussão quanto às próprias noções de ensinar e aprender, bem como à 

reformulação dos discursos identitários na escola e fora dela. Dessa 

maneira, a cultura visual propícia a construção de espaços de interseção e 

interação com imagens, cujos significados se apoiam numa base dialógica 

ampliando as possibilidades relacionais das teorias e das práticas escolares a 

partir de uma ótica cultural. Esta relação entre a cultura visual e 

educação possibilita a diluição dos diversos campos do 

conhecimento, propiciando o aprofundamento das discussões sobre 

a cultura, o discurso, a identidade, as diferenças, os processos de 

subjetivação e representação, possibilitando pensar e entender a 

própria educação, de modo mais complexo e plurifacetado. 
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Desta forma, essa maneira de perceber e aproveitar a potencialidade das 

imagens e dos filmes para articular processos de consciência, de si e do 

mundo à sua volta, vem-se constituindo num dos elementos da realidade. 

Parece ser deste modo que determinadas experiências culturais, associadas 

a uma certa maneira de ver filmes, acabam interagindo na produção de 

saberes, identidades, crenças e visões do mundo de um grande contingente 

de atores sociais.  

 

 

As convenções cinematográficas expressam, de um modo mais ou menos 

circular, a influência mútua que o cinema e a sociedade exercem entre si. 

Se, por um lado, elas refletem valores e modos de ver, e de pensar, das 

sociedades e culturas nas quais os filmes estão inseridos, funcionando, 

assim, como instrumento de reflexão, por outro lado, repetidas 

insistentemente, essas convenções constituem um padrão amplamente 

aceite, e dificultam ou retardam o surgimento de outras formas de 

representação, mais plurais e democráticas.  

 

Isso é, basicamente, o que faz delas objeto de interesses e de preocupação 

para os estudiosos da cultura. 

 

 

Sendo assim, as imagens em movimento apresentam-se como 

narrativa de significados, justamente em função da possibilidade de 

mediação ou como modos de endereçamento, que está diretamente 

associado ao espaço entre a perceção e a consciência, sendo esse, o 

mesmo espaço onde ocorre a aprendizagem. O termo modos de 

endereçamento vem dos estudos de cinema e baseia-se numa ―posição do 

sujeito‖. Tal posição parte do princípio que a construção do filme está 
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direcionada a um público específico, na tentativa de chamar a atenção desse 

público como uma experiência de ―convocação‖ ou ―interpelação‖. A intenção 

dessa construção é tentar fazer com que o público tenha uma relação 

particular com a história e o sistema da imagem do filme, sendo importante 

ressaltar que a terminologia público ou espectador não denota uma atitude 

de passividade, antes pelo contrário, este espectador não é vazio nem 

passivo.  

 

 

As experiências do espectador, a sua visão do mundo e as suas 

referências culturais interferem no modo como ele vê e se relaciona 

com as imagens e com o filme em si, os sentidos que tais imagens 

deflagram e evocam diferenciam-se nessa diversidade de suportes, 

meios, culturas e regiões. Portanto, o ―espectador‖, num processo de 

interação com as visualidades, percebe o mundo que o circunda, e percebe 

como se relacionar com ele, e qual é a sua posição. Masterman, descreve 

esse modo de endereçamento da seguinte forma: 

- Nos meios audiovisuais, nós, como membros do público, somos 

compelidos a ocupar uma posição física particular, em virtude do 

posicionamento da câmara. Identificar e estar consciente dessa posição 

física significa revelar que somos também convidados a ocupar um espaço 

social. Por meio do modo de endereçamento do texto, da sua configuração e 

do seu formato, o espaço social abre-se para nós. Finalmente, o espaço 

físico e o espaço social que somos convidados a ocupar estão ligados a 

posições ideológicas – a maneiras ―naturais‖ de examinar e dar sentido à 

experiência. 
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Por mais que esse modo de endereçamento tente construir uma posição 

rígida e fixa da qual o filme ―deve‖ ser lido, não há uma garantia ou uma 

certeza de que os espectadores terão essa leitura, o que pode acontecer 

inclusive, é que esta ―leitura‖ aconteça numa direção contrária à desejada 

ou esperada. 

 

 

Os professores tendem a pensar nos seus alunos nessa mesma 

perspetiva. Há uma relação idêntica vivenciada pelos professores, 

pois ao prepararem as suas aulas fazem-no com base em alunos 

hipotéticos que farão uma apreensão do “seu conteúdo” sob a sua 

perspectiva de sujeito ou numa posição de sujeito por ele definida, e 

que ignoram que esse “espaço de aprendizagem” envolve os 

prazeres e interpretações dos públicos, e no caso da educação dos 

alunos, não exclui que os próprios professores se encontram 

inseridos no processo. É um espaço, portanto, que carrega os traços e as 

imprevisíveis atividades do inconsciente que não deixa margem para o 

professor exercer o domínio ou o controle para o exercício do poder, o que 

faz com que os professores tentem prevenir, impedir, negar, ignorar os atos 

e os momentos de desejo, medo, prazer, poder e desentendimento na sala 

de aula, pois são esses momentos que exigem do ―novo‖ professor uma 

(re)flexibilidade em consonância com as exigências pessoais, locais e 

globais. 

 

 

A sala de aula, exatamente por ser um espaço em que se configuram 

tantos olhares e nuances é um espaço social formado por diferenças 

sociais e culturais que exigirão do professor a condição e a 

capacidade de lidar com a diversidade, a diferença, a contraposição. 
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É o espaço potencial de provocar discussões, a partir da cultura 

local, global e universal. 

 

 

Assim, as imagens e as imagens em movimento (audiovisuais) ao 

serem trabalhadas no âmbito educacional, destacam a necessidade 

de se trabalhar na perspetiva de uma pedagogia da imaginação, 

tornando as imagens como conhecimento que pretenda percorrer os 

espaços que medeiam entre as artes, a ciência, as tecnologias e as 

humanidades. Mais importante que o acúmulo de conhecimento – que 

instaura qualquer sentido novo – é o novo olhar dirigido às mesmas coisas, 

ou como afirmava Marcel Proust: “ uma verdadeira viagem de 

descoberta não se resume às pesquisas de novas terras, mas 

envolve a construção de um novo olhar.”  

 

Os meios audiovisuais permitem a criação de novos espaços para a 

reconstituição da imaginação social, para construir novos modos de 

sociabilidade e para a reconstituição de novas articulações do 

significado da emancipação humana e da liberdade. Uma proposta com 

estas bases, implica, para os educadores, construir um novo espaço 

pedagógico híbrido onde os alunos não precisem da permissão do 

―colonizador‖ para narrarem as suas próprias identidades, um espaço onde 

as identidades individuais encontrem significado na expressão coletiva e na 

solidariedade com os outros trabalhadores culturais, no qual o tempo e a 

ansiedade das culturas dominantes cedam lugar ao momento vivido, 

histórico, das lutas contemporâneas pela identidade.  
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Torna-se urgente proporcionar momentos de interação entre as 

dimensões pessoais e profissionais, com vista a propiciar aos 

professores reflexões que os levem à apropriação dos seus 

processos de formação, e de construção efetiva, de ser e de estar na 

profissão. Isto significa compreender a necessidade de analisar estas (des) 

construções e (re) significações do seu trabalho como processos que 

colaboram na criação de espaços para o desenvolvimento pessoal e 

profissional do docente e, consequentemente, como caminhos possíveis na 

proposição de programas de formação do professor. 

 

 

Assim, podemos a partir das questões abordadas, perceber a necessidade de 

uma educação ou, mais precisamente, de um posicionamento dos 

educadores mediante o desafio imposto por estes novos padrões de 

aprendizagem e que vem sendo influenciado, especialmente, pela 

inclusão e o emprego das tecnologias da informação e comunicação, 

nos processos do ensino e da aprendizagem. 

 

 

2.8.2.  A função social da escola. 

A escola existe para organizar intencionalmente os processos de 

aprendizagem dos alunos – a aprendizagem intelectual, emocional, 

ética – individual e coletiva, de forma a que eles desenvolvam as 

competências necessárias para serem cidadãos plenos, se realizem 

pessoal e profissionalmente e contribuam para melhorar a nossa 

sociedade.  
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É através da escola que os alunos aprendem a participar na sociedade, de 

maneira científica, cultural e política. Existe uma dupla dimensão na função 

socializadora da escola: vivenciar e compartilhar, com outras 

pessoas diferentes, matrizes culturais e ter acesso a um conjunto 

comum de saberes e formas de conhecimento. Para que os alunos se 

apropriem dos conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e reflexiva, a 

função social da escola diferencia-se de outras práticas educativas 

desempenhadas pela família, pelo trabalho, pelos mídias, pelo lazer etc., por 

ser intencional, deliberada, sistemática e continuada na construção dos 

cidadãos.  

Torna-se, desta forma, a principal responsável pela organização, 

sistematização e desenvolvimento das capacidades científicas, éticas 

e tecnológicas de um País. Inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, a escola moderna deve ter por 

finalidade o pleno desenvolvimento do aluno, a sua preparação para 

o exercício da cidadania, a sua qualificação para o trabalho, bem 

como oferecer meios para progredir e se manter nele. O universo 

escolar deve favorecer o aprendizado, o diálogo e o entendimento do 

mundo, o respeito e o direito de participação na vida social.  
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2.8.3.  A aprendizagem participativa. 

 

Figura 57 

Quando focamos mais a aprendizagem dos alunos do que o ensino, a 

publicação do que eles produzem, na sala de aula, torna-se 

fundamental. Recursos como o portfólio, onde os alunos organizam o que 

produzem e o disponibilizam para consultas, são cada vez mais utilizados. 

Os blogs, “fotologs” e “videologs” e páginas eletrónicas pessoais, 

são recursos muito interativos de publicação com possibilidade de 

fácil atualização e participação de terceiros. 
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Existe uma explosão destas páginas dinâmicas na Internet e, mesmo 

predominando a sua utilização mais como diários virtuais, também 

encontramos professores que incentivam os seus alunos a criarem ―blogs‖ 

individuais e coletivos (da turma).  

Atualmente, muitas plataformas ―online‖ de educação permitem a publicação 

de materiais ou de páginas dos alunos. A possibilidade deles se 

expressarem, tornarem as suas ideias e pesquisas visíveis, confere uma 

dimensão mais significativa aos trabalhos e investigações académicas.  

A Internet possui hoje inúmeros recursos que combinam a publicação com a 

interação, através de listas, fóruns, ―chats‖, ―blogs‖. Existem ferramentas de 

criação sofisticadas como o Flash e o DreamWeaver da Adobe, mas também 

se encontram aplicações mais simples e intuitivas de fácil manipulação. 

Existem portais de publicação mediados, onde há algum tipo de controle e 

existem outros abertos, baseados na colaboração de voluntários. O site 

“www.wikipedia.org”  representa um dos esforços mais notáveis no 

mundo inteiro, pela divulgação do conhecimento. Milhares de 

pessoas contribuem para a elaboração de enciclopédias sobre todos 

os temas em várias línguas. Qualquer pessoa pode publicar e editar o que 

outras pessoas colocaram. Só em português foram divulgados mais de 780 

mil artigos na wikipédia, que continuam a crescer diariamente.  

 

Com todos os problemas envolvidos, a ideia de que o conhecimento 

pode ser co-produzido e divulgado é revolucionária e nunca antes 

tinha sido tentada da mesma forma e em grande escala, como agora. 

  

 

http://www.wikipedia.org/
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A utilização da Internet na escola revela as potencialidades do trabalho 

colaborativo e participativo, em rede, habilidade que deveria ser a prioridade 

número um do ensino. Por enquanto, o que observamos é uma tendência 

para o domínio de conhecimentos técnicos de utilização das novas 

tecnologias de informação e comunicação. Isto faz com que se relegue para 

segundo plano a importância estratégica das práticas sociais, essenciais na 

perspetiva das teorias sócio interacionistas, em relação à construção do 

conhecimento.  

O que verificamos é que diferentes modalidades de expressão 

mediática e o modo como o aluno se apropria delas raramente têm 

sido objeto de reflexão no sistema educativo atual. A possibilidade 

de ter o computador, como instrumento e recurso ao serviço da 

Educação, transforma o modo de pensar e de compartilhar 

informações, desenvolve maiores alternativas de cooperação e de 

colaboração, pois estimula os alunos a exercerem a sua autonomia 

quando levados a interrogarem-se sobre a seleção de conteúdos ou 

informações pesquisadas e também sobre as melhores estratégias para se 

comunicarem com os outros, privilegiando e aprimorando a própria 

comunicação, essencial na construção de conhecimentos.  

 

Isto reforça a ideia de que o conhecimento só pode ser construído em 

comunhão e em partilha. A velocidade com que ocorre a socialização do 

pensamento e das ideias do aluno, o contato com conceitos 

diversificados, a sincronia de interação por ―chats‖ ou fóruns têm 

consequências para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da 

própria democracia (convivência com as diferenças) e do trabalho 

cooperativo.  
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As mudanças principais dão-se na atitude dos alunos para com a pesquisa e 

os trabalhos realizados. Divulgando-os, eles tomam mais cuidado com o 

"copiar" e "colar", porque se expõem muito mais. Os alunos tomam mais 

cuidado com a estética e com o conteúdo. Com a estética, porque 

criam páginas mais bonitas, atraentes, bem elaboradas, com 

animações e recursos interativos. Com o conteúdo, porque querem 

fazer bem, mostrar valor. Para além disso acrescentam valor ao que 

já existe, reformatando, adicionando imagens e vídeos, trabalhando 

as imagens, no fundo, recriando e reinventando os próprios 

conteúdos disponíveis.  

 

Hoje os alunos pesquisam constantemente na Internet e isso é um motivo 

de orgulho e motivação para torná-los pesquisadores e não meramente 

repetidores de conteúdos prontos. A escola, ao publicar trabalhos e 

pesquisas dos professores e dos alunos, também se abre para o 

mundo. Os alunos participam em projetos interdisciplinares, dentro 

e fora da escola, com colegas do mesmo e de outros países. Isso traz 

um enriquecimento cultural, linguístico e emocional muito 

necessários às aprendizagens de hoje.  

 

A mais importante mudança refere-se ao fato de podermos aprofundar o 

modo pelo qual os alunos constroem conhecimentos. No trabalho com 

ambientes de aprendizagem cooperativa e participativa apoiada em recursos 

da Internet, constata-se que é possível a mudança de paradigma do 

processo de avaliação na educação escolar. A publicação dos debates e 

opiniões dos alunos permite que a avaliação pelo professor forneça 
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aos alunos o apoio e incentivo necessários à ampliação e 

aperfeiçoamento das suas aprendizagens. Os testes e as provas 

tradicionais não favorecem a observação, pelo professor, da maneira de 

como os alunos pensam, resolvem problemas, analisam argumentos, 

sintetizam informações e aplicam o que aprendem em novos e 

desconhecidos contextos.  

O processo reflexivo é ampliado e incentivado com a publicação dos 

conhecimentos construídos pelos alunos, na Internet. Neste processo de 

aprendizagem participativa entre professores e alunos, funda-se um 

elo de colaboração em que os alunos acabam por estabelecer e 

fortalecer as suas habilidades de auto-avaliação. Além disso, 

compartilham o processo de auto-aprendizagem e melhoram esse processo 

aumentando a capacidade de reflexão. E pela perspetiva do professor, a 

publicação e a dinâmica dos debates dos alunos permitem aperfeiçoar o 

projeto pedagógico do curso, da escola e atender às reivindicações e 

expetativas dos alunos. O interessante é observar também que os 

alunos assumem a responsabilidade pelo seu próprio processo de 

aprendizagem.  
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2.8.4.  A função social da escola e a aprendizagem 

participativa. 

 

Figura 58 

 

Ao produzirem e ao publicarem recursos educativos, investigações e 

outros artigos, professores e alunos, fazem com que escola se abra 

para o mundo, se exponha, divulgue os seus projetos e pesquisas, 

que podem ser avaliados por terceiros, positiva e negativamente. A 

escola contribui, assim, para divulgar as melhores práticas, 

ajudando outras escolas a encontrar os seus caminhos. A divulgação, 

hoje faz com que o conhecimento compartilhado acelere as 

mudanças necessárias, agilize as trocas entre os alunos, os 

professores e as instituições. A escola sai do seu casulo, do seu 
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mundo e torna-se uma instituição onde a comunidade pode aprender 

contínua e flexivelmente. 

 

É de destacar, por exemplo, a importância do Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (MIT) de Chicago, que disponibiliza todo o conteúdo dos seus 

cursos em várias línguas, facilitando o acesso a centenas de milhares de 

alunos e professores de materiais avançados e sistematizados.  

Atualmente, a maior parte das teses e dos artigos apresentados em 

congressos estão publicados na Internet. O estar no virtual não é garantia 

de qualidade (este é um problema que dificulta a escolha, devido ao excesso 

de informação disponível), mas amplia imensamente as condições de 

aprender, de acesso, de intercâmbio e de atualização. Tanta informação 

dá trabalho e, por vezes, deixa-nos ansiosos e confusos. Mas é muito 

melhor do que acontecia antes da Internet, quando só uns poucos 

privilegiados podiam viajar para o exterior e pesquisar nas grandes 

bibliotecas especializadas das melhores universidades. Hoje 

podemos fazer praticamente o mesmo sem sair de casa. Para quem 

tem ligação à Internet, pode-se falar na verdadeira democratização 

do acesso ao conhecimento. 

 

Os alunos valorizam as discussões ―on-line‖; assumem a responsabilidade 

pelo seu processo de aprendizagem; o professor passa a ter um papel de 

provocador cognitivo incentivando os alunos a refletirem sobre a sua 

aprendizagem. No entanto, ainda são escassos os estudos sobre os impactos 

da aprendizagem ―on-line‖.  
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Se precisamos de uma sociedade onde o convívio ético e de cidadania seja 

mais democrático e harmonioso e, tendo a escola a função social de ajudar 

na constituição dessa cidadania crítica e participativa, não podemos 

continuar a comparar esse modo de ensino, com o que acontece no ensino 

presencial. Na aprendizagem “On-line”, a comunicação estabelecida, a 

possibilidade de “feedback” orientado, a interação e o sentido de 

comunidade, a cooperação e a colaboração, o atendimento a todos 

os estilos e tempos de aprendizagem, a convivência com a 

diversidade cultural, étnica, geográfica e de género permitem que a 

escola possa desempenhar a sua função social de forma 

transformadora. 

2.8.5.  A internet  na educação. 

 

A Internet facilita-nos e ajuda-nos a aumentar o nosso conhecimento, mas 

ela sozinha não dá conta da complexidade do aprender de hoje, da troca, do 

estudo em grupo, da leitura, do estudo em campo com experiências reais. A 

Internet também levanta problemas, como por exemplo, saber qual 

a maneira de conseguirmos gerir essa grande quantidade de 

informação.  

   

  

A questão fundamental prevalece na "interação humana", de forma 

colaborativa e participativa entre alunos e professores. Continuam a caber 

ao professor dois papéis: ajudar na aprendizagem dos conteúdos e 

ser um elo para uma compreensão maior da vida. A novidade é que 

hoje temos a possibilidade de os alunos participarem nos ambientes virtuais 
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de aprendizagem. O grande desafio é motivá-los a continuar 

aprendendo quando não estão em sala de aula.  

    

O oceano de informações que a Internet disponibiliza aos alunos 

obrigará os professores a atualizarem-se constantemente e a terem 

que se preparar para lidarem com as múltiplas interpretações da 

realidade.  

  

   

Nós esperamos que a tecnologia — teoricamente mais participativa, por 

permitir a interação — faça as mudanças acontecerem automaticamente. 

Mas, ela pode ser apenas a extensão de um modelo tradicional. A tecnologia 

sozinha não garante a comunicação de duas vias, a participação real. O 

importante é mudar o modelo de educação porque aí, sim, as tecnologias 

podem servir-nos como apoio para um maior intercâmbio, trocas pessoais, 

sejam em situações presenciais ou virtuais. A tecnologia é um grande 

apoio para o projeto pedagógico que foca a aprendizagem ligada à 

vida.  

2.8.6. Mudança nos modelos de educação. 

 

As formas de educar com estrutura autoritária não resolvem as questões 

fundamentais do ensino atual. A questão não é tecnológica, mas 

comunicacional. A tecnologia entra como um apoio, mas o essencial 

é estabelecer relações de parceria na aprendizagem. Aprende-se muito 

mais numa relação baseada na confiança, em que alunos e professores se 

possam expressar. Criar e gerir esse ambiente é muito mais 

importante do que definir tecnologias.  
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O enfoque está na interação humana, seja presencial ou virtual. Temos 

dificuldade em estabelecer relações participativas, porque todos nós 

carregamos estruturas tremendamente autoritárias, sendo submissos ou 

dominadores, e reproduzimos isso na escola. A cultura da imposição, do 

controle, é talvez a barreira mais difícil de derrubar, no processo 

pedagógico.  

   

Quando falamos de ensino, focamos a aprendizagem em alguns conteúdos. 

A educação é um processo muito mais integral, que nos ocupa a vida 

toda, e não somente quando estamos na escola. E o professor tem 

esses dois papéis: ajudar na aprendizagem de conteúdos e ser um elo para 

uma compreensão maior da vida, de modo que encontremos formas de viver 

que nos realizem e desenvolvam as nossas capacidades. Isso não depende 

da tecnologia, mas da atitude profunda do educador e do educando, de 

ambos quererem aprender. A tecnologia pode ser útil para integrar 

tudo que se observa no mundo, no dia-a-dia e para fazer disso 

objeto de reflexão. Ela permite fazer essa ponte, trazer os conteúdos de 

forma mais ágil e devolvê-los de novo ao quotidiano, possibilitando a 

interação entre alunos, colegas e professo 

  

A aprendizagem está, ainda, muito voltada para se conseguir boas notas, 

para ver quem chega primeiro. Dentro dessa visão — que não se dá apenas 

com a tecnologia, mas também na sala de aula comum —, a proposta é 

colocar a interação na prática. Hoje temos a possibilidade de os alunos 

participarem em ambientes virtuais de aprendizagem, tanto de uma forma 

simples, publicando um trabalho numa página, como criando debates, fóruns 

ou listas de discussão por ―e-mail‖.  
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Cada escola e cada professor, dependendo do número de alunos que ele 

tenha ou da situação tecnológica em que se encontra, pode buscar soluções 

mais adequadas. O importante é que o aluno e o professor sejam 

estimulados a fazer parte de um espaço virtual de referência que 

disponibilize o que é feito na sala de aula. Essa área de visibilidade 

liberta a sala de aula do espaço e do tempo físico. Porque depois, 

fora da aula, pode-se encontrar um pouco do que foi dito pelo 

professor, e do que foi feito pelos alunos.  

 

 

Os alunos são privilegiados na relação que têm com a tecnologia. 

Eles aprendem rapidamente a navegar na Internet, sabem trabalhar 

em grupo e tem uma certa facilidade de produzir materiais 

audiovisuais. Por outro lado, os alunos têm dificuldade em mudar aquele 

papel passivo, de executor de tarefas. Na prática, acabam assumindo um 

papel bastante passivo em relação às suas reais potencialidades. Os alunos 

têm capacidade de irem muito além. Porém, a escola impõe modelos 

autoritários, voltando ao começo, quando o professor controlava e o aluno 

executava. E isso não os motiva. Por isso, a mudança mais séria deve vir 

mesmo dos professores. O novo professor dialoga e aprende com o 

aluno. Isso pressupõe uma certa humildade que nos custa como adultos a 

ter. Nós queremos ter a última palavra. 

   

 

A maioria dos alunos estão numa fase da vida ainda de deslumbramento, 

são muito curiosos. Eles não têm organização e maturidade para se 

concentrarem num só tema durante uma hora. Eles gostam da diversidade 

de temas ao mesmo tempo, e deixam-se naturalmente seduzir pela 
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parafernália de meios tecnológicos de comunicação e entretenimento 

disponíveis, conforme a sua idade. Este conjunto de questões dificulta o 

trabalho com um tema específico. Esta também não é uma questão 

meramente da tecnologia ou do professor, mas da dificuldade de 

concentração diante de tantos estímulos. 

   

 

2.8.7.  O excesso de informação. 

 

Talvez um dos maiores problemas da Internet seja como gerir, com 

qualidade, essa grande quantidade de informação, e como encontrar 

no pouco tempo que temos na sala de aula, ou na interação, via Internet, 

algo que seja significativo, que não seja somente lúdico. Porque o que 

interessa é se essa navegação nos leva a uma compreensão maior da 

realidade. Do ponto de vista metodológico, deve-se encontrar um equilíbrio: 

nem impor demais o processo, que amarra o aluno, nem deixar que as 

coisas aconteçam a seu bel-prazer. Deve-se trabalhar com dois 

momentos. No primeiro, mais aberto, colocar um tema em discussão 

e o aluno procura a informação por si. Depois de um certo tempo, 

passa-se a partilhar o resultado das pesquisas, focadas num 

determinado artigo ou outro material, para que não fique muito 

disperso. Mas, também é importante que os alunos não atendam somente 

a uma determinação prévia do professor. Esse pode ser um caminho para 

minimizar a clara tentação de dispersão na pesquisa via Internet. A Internet 

reforça a tendência dispersiva que os alunos têm no quotidiano, quando 

estudam e ouvem música, ao mesmo tempo.  
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2.8.8.  A relutância no uso das novas tecnologias. 

 

Existem professores que inconscientemente fazem o mínimo possível para 

utilizar a tecnologia, no máximo usam o ―Word‖. Não usam técnicas de 

pesquisa ou de apresentação mais avançadas na sala de aula, nem 

trabalham com criação de páginas. Então há uma parte dos professores de 

escolas que, mesmo tendo salas de acesso à Internet, resistem a métodos 

que não sejam tradicionais. Por outro lado, há os que descobrem as novas 

mídias e esquecem uma série de formas que podem ser interessantes na 

sala de aula, preferindo remeter sistematicamente os alunos para a Internet.  

 

Equilibrar o melhor do ensino presencial, o estarmos juntos, e o 

melhor do espaço virtual, é o ideal. Antes aprendíamos juntos apenas na 

sala de aula, e o aluno tinha de saber ultrapassar as suas dificuldades 

quando não estava na escola. Hoje podemos aprender quando não estamos 

fisicamente juntos.  

   

  

O professor, desde que surgiu o livro, teve sempre algum receio de que o 

aluno aprendesse outras versões além da dele. Hoje, existem muitas outras 

formas de informação, e a Internet agrava ainda mais a sensação de 

que o aluno pode encontrar informações que o professor não tem. 

Para o professor inseguro, é uma espécie de desafio encontrar uma prática 

que não seja a do controle. O professor mais maduro trabalha com 

múltiplas visões, tentando relativizar o nosso conhecimento, 

mostrando que estamos construindo algo que é provisório. A visão 

agora é esta: aprendemos com o que os outros nos dão. Esta visão é muito 

mais tranquila. É a aceitação de que não somos omnipotentes, que não 
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temos respostas para tudo, não somos uma enciclopédia. Aprendemos 

melhor quando reconhecemos a nossa ignorância (humildade para 

aprender).  

   

  

Apesar de tudo, existem, hoje, muitas escolas que tentam encontrar saídas, 

através da parceria com centros de formação e universidades, permitindo 

uma formação atualizada dos professores em competências nas novas 

tecnologias, e, também, das políticas educativas do Ministério da Educação, 

que vão nesse sentido, nomeadamente o Plano Tecnológico da Educação.  

 

 

Hoje existe uma série de programas e de plataformas (como o Moodle) de 

gestão de ambientes virtuais que ajudam a trazer temas para a sala de aula. 

No fundo, são páginas incrementadas com ferramentas de ―chat‖ e de 

fórum, que permitem aos alunos alojar os seus conteúdos, ―linkar‖ os seus 

―blogs‖, opinar e discutir temas, etc.. 

   

Foi de acordo com esta lógica de enriquecimento das práticas tradicionais de 

educação com a integração das tecnologias, e um pouco em resultado deste 

meu trabalho de investigação, que confirmou que grande parte dos meus 

colegas, na escola António Arroio, precisavam de adquirir competências no 

uso das novas tecnologias, que eu e mais dois colegas meus, já referidos, a 

Prof.ª Rita Bastos e o Prof. Nuno Fernandes, desenvolvemos uma ação de 

formação em recursos educativos digitais. 

 

Esta ação de formação em RED (Recursos Educativos Digitais), 

principalmente orientada para o uso das novas tecnologias com a envolvente 

da imagem e do som, permitindo aos professores construírem instrumentos 
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multimédia para apoio às aprendizagens, teve uma adesão enorme e o 

mérito de se antecipar ao Plano Tecnológico na Educação, do Ministério da 

Educação, que começou a ser implementado no ano letivo (2009/2010). 

 

 

 

2.8.9. Como utilizar as tecnologias na escola. 

 

Figura 59 

1 - Tecnologias para organizar a informação. 

Do ponto de vista metodológico, o educador precisa de aprender a equilibrar 

os processos de organização e de ―provocação‖ na sala de aula. Uma das 

dimensões fundamentais do ato de educar é ajudar a encontrar uma 

lógica dentro do caos de informações que temos, organizá-las numa 

síntese coerente, mesmo que momentânea e compreendê-las. 
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Compreender é organizar, sistematizar, comparar, avaliar, 

contextualizar. Uma segunda dimensão pedagógica procura 

questionar essa compreensão, criar uma tensão para a superar, para 

a modificar, para avançar para novas sínteses, para outros 

momentos e formas de compreensão. Para isso, o professor precisa 

questionar, criar tensões produtivas e provocar o nível da compreensão 

existente. 

No planeamento didático, predomina uma organização fechada e rígida 

quando o professor trabalha com esquemas, aulas expositivas, 

apresentações, avaliação tradicional. O professor que ―dá tudo sintetizado‖ 

para o aluno, de um lado, facilita a compreensão; mas, por outro, transfere 

para o aluno, um pacote pronto, um conhecimento do mundo que ele tem. 

Predomina a organização aberta e flexível no planeamento didático, 

quando o professor trabalha a partir de experiências, projetos, 

novos olhares de terceiros, como artistas, escritores, investigadores, 

cientistas, etc. Em qualquer área do conhecimento, podemos transitar 

entre uma organização inadequada da aprendizagem e a busca de novos 

desafios, de novas sínteses.  

Existem atividades que facilitam a má organização, e outras que permitem a 

superação dos métodos conservadores. O relato de experiências 

diferentes das do grupo ou, uma entrevista polémica podem 

desencadear novas questões, expetativas e desejos. E há também 

relatos de experiências ou entrevistas que servem para confirmar as nossas 

ideias, as  nossas sínteses, para reforçar o que já conhecemos. Precisamos 

de saber escolher aquilo que melhor atende ao aluno e o traz para 

uma contemporaneidade. 
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Há professores que privilegiam a organização questionadora, a dúvida, a 

superação de modelos e não chegam às sínteses, nem mesmo parciais, 

provisórias. Vivem no incessante fervilhar de provocações, questionamentos, 

novos olhares. Nem o sistematizador nem o questionador podem 

prevalecer no conjunto. É importante equilibrar a organização e inovação, 

e a sistematização e a superação. 

  

2 - Tecnologias para ajudar na pesquisa. 

A matéria prima da aprendizagem é a informação organizada, 

significativa: a informação transformada em conhecimento. A escola 

pesquisa a informação pronta, já consolidada e a informação em movimento, 

em transformação, que vai surgindo da interação, de novos fatos, 

experiências, práticas, contextos. Existem áreas com bastante 

estabilidade informativa: fatos do passado (a História), que só se 

modificam diante de alguma nova evidência. E existem áreas, as mais 

ligadas ao quotidiano, que são altamente susceptíveis de mudança, de novas 

interpretações. 

As tecnologias ajudam-nos a encontrar o que está consolidado e a organizar 

o que está confuso, caótico, disperso. Por isso é tão importante dominar 

ferramentas de busca da informação e saber interpretar o que se escolhe, 

adaptá-lo ao contexto pessoal e regional e situar cada informação dentro do 

universo de referências pessoais. 

Muitos satisfazem-se com os primeiros resultados de uma pesquisa. Pensam 

que basta ler para compreender. A pesquisa é um primeiro passo para 

entender, comparar, escolher, avaliar, contextualizar, aplicar de 

alguma forma. 
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Cada vez temos mais informação e não necessariamente mais 

conhecimento. Quanto mais fácil é achar o que queremos, mais tendemos a 

acomodar-nos na preguiça dos primeiros resultados, na leitura superficial de 

alguns tópicos, na dispersão das muitas janelas que abrimos 

simultaneamente. 

 

Hoje consumimos muita informação Não quer dizer que conheçamos mais e 

que tenhamos mais sabedoria - que é o conhecimento vivenciado com ética, 

praticado. Através da educação de qualidade avançamos mais 

rapidamente da informação para o conhecimento, e pela 

aprendizagem continuada e profunda chegamos à sabedoria. 

O foco da aprendizagem é a busca da informação significativa, da pesquisa, 

do desenvolvimento de projetos e não predominantemente da transmissão 

de conteúdos específicos. As aulas estruturam-se em projetos e em 

conteúdos. A Internet está a tornar-se num meio fundamental para a 

pesquisa. O acesso instantâneo a portais de busca, a disponibilização de 

artigos ordenados por palavras-chave facilitam em muito o acesso às 

informações necessárias. Nunca como até agora professores, alunos e todos 

os cidadãos, com acesso, possuíram a riqueza, a variedade e acessibilidade 

de milhões de páginas WEB de qualquer lugar, a qualquer momento e, em 

geral, de forma livre.  

O educador continua a ter um papel importante, não como 

informador nem como repetidor de informações prontas, mas como 

mediador e organizador de processos. O professor é um pesquisador 

– junto com os alunos – e um articulador de aprendizagens ativas, 

um conselheiro de pessoas diferentes, um avaliador dos resultados. 
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O papel dele é mais nobre, menos repetitivo e mais criativo do que 

na escola convencional.  

Os professores podem ajudar os alunos incentivando-os a saber perguntar, a 

enfocar questões importantes, a ter critérios na escolha de ―sites‖, de 

avaliação de páginas, a comparar textos com visões diferentes. Os 

professores podem focar mais a pesquisa do que dar respostas prontas. 

Podem propor temas interessantes e caminhar dos níveis mais simples de 

investigação para os mais complexos; das páginas mais coloridas e 

estimulantes para as mais abstratas; dos vídeos e narrativas com impacto 

para os contextos mais abrangentes e assim ajudarem a desenvolver um 

pensamento arborescente, com ruturas sucessivas e uma reorganização 

semântica contínua. 

A variedade de informações sobre qualquer assunto, num primeiro 

momento, fascina, mas, ao mesmo tempo, traz inúmeros novos problemas: 

O que pesquisar? Ao que importa ter acesso? Como avaliar o que tem valor 

e o que deve ser descartado? Esta facilidade costuma favorecer a preguiça 

do aluno. 

Estudos constaram que numa pesquisa, 80 % dos utilizadores da Internet 

lêem, maioritariamente, palavras ou trechos escolhidos, através de títulos 

atrativos, enquanto somente 20 % detêm-se na leitura do texto completo. 

Isto quer dizer que a maior parte dos alunos procura o que é mais fácil, o 

imediato e lê-o de forma fragmentada, superficial. E quanto mais 

possibilidades de informação, mais rapidamente tendemos a navegar, a ler 

pedaços de informação, a passear por muitas ―janelas‖ de forma superficial. 
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Por isso, é importante que os alunos e os professores levantem as principais 

questões relacionadas com a pesquisa: Qual é o objectivo da pesquisa e o 

nível de profundidade da pesquisa desejado? Quais são as ―fontes 

confiáveis‖ para obter as informações? Como apresentar as informações 

pesquisadas e indicar as fontes de pesquisa nas referências bibliográficas?  

Umas das formas de analisar a credibilidade do conteúdo de uma 

pesquisa é verificar se ela está dentro de um portal educacional, no 

site de uma universidade ou em qualquer outro espaço já 

reconhecido. E verificar também a autoria do artigo ou da reportagem. 

 

Eis algumas características que uma página da WEB deve apresentar para 

ser efetivamente lida e pesquisada:  

- palavras-chave realçadas (―links‖ de hipertexto, tipo de fonte e cor 

funcionam como realce);  

- sub-títulos pertinentes;  

- listas indexadas;  

- uma informação por parágrafo (os utilizadores provavelmente pularão para 

informações adicionais, caso não sejam atraídos pelas palavras iniciais de 

um parágrafo);  

- estilo de pirâmide invertida, que principia pela conclusão;  

- metade do número de palavras (ou menos) do que um texto convencional. 

A credibilidade é importante para os utilizadores da WEB, porque nem 

sempre se sabe quem está por trás das informações, nem se a página pode 

ser digna de confiança.  
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Pode-se aumentar a credibilidade através de gráficos de alta qualidade, de 

um texto correto e de ―links‖ de hipertexto apropriados. É importante 

colocar ―links‖ que conduzam a outros ―sites‖, que comprovem a existência 

de pesquisa, e que dêem sustentação para que os leitores possam confirmar 

as informações dadas. 

 

Além do acesso aos grandes portais de busca e de referência na educação, 

uma das formas mais interessantes de desenvolver pesquisa em grupo na 

Internet é o ―webquest”. (Webquest é uma atividade de 

aprendizagem que aproveita a imensa riqueza de informações que 

todos os dias crescem na Web. Foi apresentada como uma 

metodologia de orientação do trabalho de pesquisa utilizando os 

recursos da Internet. Esta metodologia foi estudada, desenvolvida e 

disponibilizada por Bernie Dodge, do Educational Technology San 

Diego State Universit, em 1995. Ao construirem-se aprendizagens 

com os alunos inserindo várias atividades pedagógicas mediadas por 

tecnologias digitais, é possível enriquecerem-se os aspectos da 

interdisciplinaridade e dos currículos. Nesta metodologia o professor 

sistematiza, reestrutura e compartilha as suas aulas configurando 

uma produção de conhecimento investigativo, que é partilhado pelos 

alunos.)  
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"Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver no 

Universo... 

Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra 

qualquer. 

Porque eu sou do tamanho do que vejo, 

e não do tamanho da minha altura..."  

 

 

Fernando PESSOA ,Obra Poética. Poema escrito entre 1912-1914 

 

 

 

2.8.10. Aprendizagens inovadoras com as tecnologias. 

 

 

Figura 60 
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Educar é contribuir para que professores e alunos - nas escolas, 

universidades, institutos e centros – transformem as suas vidas em 

processos permanentes de aprendizagem. É ajudar os alunos na 

construção da sua identidade, do seu caminho pessoal e profissional 

- do seu projeto de vida, no desenvolvimento das habilidades de 

compreensão, emoção e comunicação que lhes permitam encontrar 

os seus espaços pessoais, sociais e profissionais, e tornarem-se 

cidadãos realizados e produtivos.  

   

Na sociedade da informação todos estamos reaprendendo a conhecer, a 

comunicar-nos, a ensinar e a aprender; a integrar o humano e o 

tecnológico; a integrar o individual, o coletivo e o social.  

   

Uma mudança qualitativa no processo de ensino-aprendizagem acontece 

quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora todas as 

tecnologias: as telemáticas (a palavra telemática origina-se de TELE 

que significa comunicação e do sufixo MÁTICA que é uma seção da 

palavra informática. Assim, telemática trata da manipulação e 

utilização da informação através do uso combinado do computador e 

dos meios de telecomunicação), as audiovisuais, as textuais, as orais, as 

musicais, as lúdicas e as corporais.  

   

Passámos muito rapidamente do livro para a televisão e o vídeo, e destes 

para o computador e para a Internet, sem aprender e explorar todas as 

possibilidades de cada meio. 
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2.8.11. O educador e as novas tecnologias. 

 

 

Atualmente os professores têm um grande leque de opções 

metodológicas, de possibilidades de organizar a sua comunicação 

com os alunos, de introduzir um tema, de trabalhar com os alunos 

presencial e virtualmente e de avaliá-los.  

   

Cada docente pode encontrar a sua forma mais adequada de integrar as 

várias tecnologias e procedimentos metodológicos. Mas também é 

importante que amplie, que aprenda a dominar as formas de 

comunicação interpessoal e de grupo, e as de comunicação 

audiovisual e telemática.  

   

É importante que cada docente encontre o que lhe ajuda mais a sentir-

se bem, a comunicar bem, a ensinar bem, a ajudar os alunos a 

aprender melhor. É importante diversificar as formas de dar aula, de 

realizar atividades, de avaliar.  

   

Com a Internet podemos modificar mais facilmente a forma de ensinar e 

aprender, tanto nos cursos presenciais como nos à distância. São muitas as 

opções, que dependerão da situação concreta em que o professor se 

encontra: o número de alunos por turma, tecnologias disponíveis, duração 

das aulas, quantidade total de aulas que o professor dá por semana, apoio 

institucional. Alguns parecem ser, atualmente, mais viáveis e produtivos.  
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No início, é importante procurar estabelecer uma relação empática 

com os alunos, procurando conhecê-los, fazer um alinhamento dos 

seus interesses, da formação e das perspetivas futuras. A 

preocupação com os alunos, a forma de relacionar-nos com eles é 

fundamental para o sucesso pedagógico. Os alunos captam se o 

professor gosta de ensinar e principalmente se gosta deles e isso facilita a 

sua prontidão e motivação para aprender.  

 

   

Vale a pena descobrir as competências dos alunos que temos em cada 

turma, que contribuições podem dar ao nosso curso. Não devemos 

impor um projeto fechado de curso, mas um programa com as grandes 

diretrizes delineadas (e planificadas) e onde vamos construindo caminhos de 

aprendizagem em cada etapa, estando atentos - professor e alunos - para 

avançar da forma mais rica possível, em cada momento  

   

É importante mostrar aos alunos o que vamos ganhar ao longo do semestre, 

ou do ano, e porque vale a pena estarmos juntos. Procurar motivá-los para 

aprender, para avançar, para a importância da sua participação, para o 

processo de aula-pesquisa e para as tecnologias que iremos utilizar, entre 

elas a Internet.  

   

O professor pode criar uma página pessoal na Internet, como espaço virtual 

de encontro e divulgação, um lugar de referência para cada matéria, cada 

projeto e para cada aluno. Essa página pode ampliar o alcance do trabalho 

do professor, de divulgação das suas ideias e propostas, de contato com 

pessoas fora da universidade ou da escola. Num primeiro momento a página 

pessoal é importante como referência virtual, como ponto de encontro 

permanente entre ele e os alunos. A página pode ser aberta a qualquer 
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pessoa ou só para os alunos, dependerá de cada situação. O importante é 

que professor e alunos tenham um espaço, além do presencial, de 

encontro e visibilização virtual. 

  

   

Hoje temos acesso a programas, plataformas, ―blogs‖ e canais de vídeo, que 

facilitam a criação de ambientes virtuais e que colocam alunos e professores 

juntos na Internet. Estas aplicações permitem que o professor disponibilize o 

seu curso, oriente as atividades dos alunos, e que estes criem as suas 

páginas, participem na pesquisa em grupos, discutam assuntos em fóruns 

ou ―chats‖. Os projetos podem ser construídos aos poucos, as interações 

ficam registadas, as entradas e saídas dos alunos monitoradas.  

 

O papel do professor amplia-se significativamente. Do informador, que 

dita conteúdo, transforma-se em orientador de aprendizagem, em 

gestor de pesquisa e de comunicação, dentro e fora da sala de aula, 

de um processo que caminha para ser semi-presencial, aproveitando o 

melhor do que podemos fazer na sala de aula e no ambiente virtual.  

   

O professor, tendo uma visão pedagógica inovadora, aberta, que pressupõe 

a participação dos alunos, pode utilizar algumas ferramentas simples da 

Internet para melhorar a interação presencial-virtual entre todos. 

   

 

1 - Criação de Fóruns. 

 

Em relação à Internet, os professores devem procurar que os alunos 

dominem as ferramentas da WEB e que aprendam a navegar, caso não 

saibam. É aconselhável que todos tenham o seu endereço eletrónico (e-
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mail). Com os e-mails de todos pode-se criar uma lista interna de cada 

turma ou um fórum.  

   

A lista eletrónica interna ajuda a criar uma conexão virtual 

permanente entre o professor e os alunos, a levar informações 

importantes para o grupo, orientação bibliográfica, de pesquisa, a 

esclarecer dúvidas, a dar apoio tutorial, à troca de sugestões e ao 

envio de textos ou de trabalhos.  

   

A lista eletrónica é um novo campo de interação que se acrescenta ao que 

começa na sala de aula, no contato físico e que depende dele. Se houver 

interação real na sala, a lista acrescenta uma nova dimensão, mais rica. Se 

no presencial houver pouca interação, provavelmente também não a haverá 

no virtual. 

   

 

2 - Criação de página na internet. 

 

Hoje em dias já é possível colocar numa página Web para além do texto, 

imagens de fotos, vídeos, gráficos e animações interativas. Pode-se inclusive 

alojar ficheiros de som ou de vídeo, ligações em hipertexto para aceder a 

outros sites, e fotografias que podem funcionar como hiperligações. A 

criação de links revela-se de extrema utilidade nas páginas. 

 

 

Para se criarem páginas para a internet, utiliza-se uma linguagem 

informática designada HTML. Esta, inclui um conjunto de tags (palavras 

chave) que identificam os elementos numa página web, como os ficheiros 

em texto ou imagem. 
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A linguagem HTML é que indica ao browser (é o software do computador que 

permite visitar os diferentes websites ou seja é o nosso navegador da 

internet, como o Microsoft Internet Explorer, o Mozilla FireFox, o Safari ou o 

Ópera) onde identificar os ficheiros necessários para encontrar as páginas 

web. 

 

Depois de se criar um site ou página, tem que se procurar ou servidor onde 

se possa alojar. Existem, na internet, servidores que disponibilizam 

alojamentos pagos e gratuitos. 

 

O processo embora possa parecer complexo, esse processo pode ser 

facilmente explicado se formos ao YouTube e escrevermos: ―como criar um 

site‖ e ―como alojar gratuitamente um site‖.  

 

De qualquer forma sugiro a criação de um blog, que é um processo muito 

mais simples e permite alojar fotografias, links para vídeos, textos e 

comentários. 

3 – Como criar um blog. 

A criação de blogs é um processo muito simples, basta ir aos seguintes 

endereços eletrónicos: 

http://www.bloguerama.com/index.php?nav=subscribe 

 

https://www.blogger.com/start 

 

http://www.ruadireita.com/informatica/
http://www.bloguerama.com/index.php?nav=subscribe
https://www.blogger.com/start
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Selecionar o idioma em que se pretende criar o blog e seguir as instruções 

solicitadas. Este processo pode, também, ser facilmente explicado se formos 

ao YouTube e escrevermos: ―como criar um blog‖. 

 

4 - Aulas de pesquisa. 

 

 

Podemos transformar uma parte das aulas em processos contínuos de 

informação, comunicação e de pesquisa, onde vamos construindo o 

conhecimento equilibrando o individual e o coletivo, entre o professor-

coordenador e os alunos-participantes ativos. Aulas-informação, onde o 

professor mostra alguns cenários, algumas sínteses, o estado da arte, as 

coordenadas de uma questão ou tema. Aulas-pesquisa, onde os 

professores e os alunos procuram novas informações, cercar um 

problema, desenvolver uma experiência, avançar numa área que não 

conhecemos. O professor motiva, incentiva, dá os primeiros passos para 

sensibilizar o aluno para o valor do que vamos fazer, para a importância da 

participação do aluno neste processo. Um aluno motivado e com 

participação ativa avança mais, facilita todo o nosso trabalho. O 

papel do professor, agora, é o de gestor do processo de 

aprendizagem, é o coordenador de todo o andamento, do ritmo 

adequado, o gestor das diferenças e das convergências.  

 

 

Uma proposta viável é escolher os temas fundamentais e trabalhá-los mais 

coletivamente e os secundários ou pontuais pesquisá-los mais 

individualmente ou em pequenos grupos.  
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Os grandes temas da matéria são coordenados pelo professor, iniciados pelo 

professor, motivados pelo professor, mas pesquisados pelos alunos, às vezes 

todos simultaneamente; às vezes, em grupos; às vezes, individualmente. A 

pesquisa em grupo, na Internet, pode começar de forma aberta, 

dando somente o tema sem referências a “sites” específicos, para 

que os alunos procurem de acordo com a sua experiência e 

conhecimento prévio. Isso permite ampliar o leque de opções de busca, a 

variedade de resultados, a descoberta de lugares desconhecidos pelo 

professor.  

 

Os alunos, vão gravando os endereços, os artigos, as imagens e os vídeos 

mais interessantes, podendo, também, fazer anotações escritas, com 

rápidos comentários sobre o que vão salvando. O professor incentiva a troca 

constante de informações, a comunicação, mesmo parcial, dos resultados 

que vão sendo obtidos, para que todos possam beneficiar dos encontrados 

pelos colegas. É mais importante aprender através da colaboração, da 

cooperação e da participação, do que pela competição. O professor 

estará atento aos vários ritmos, às descobertas, servirá de elo entre todos, 

será o divulgador de achados, e principalmente o incentivador. Depois de 

algum tempo, ele coordena a síntese das buscas feitas, organiza os 

resultados e os caminhos que parecem mais promissores.  

   

 

Posteriormente passa-se, à pesquisa mais focada, mais específica, a partir 

dos resultados anteriores. O mesmo tema volta a ser pesquisado no mesmo 

endereço, de forma semelhante por todos. É uma forma de aprofundar os 

dados conseguidos anteriormente e evitar o elevado grau de entropia e 

dispersão que pode acontecer na etapa anterior da pesquisa aberta. À 
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semelhança da etapa anterior, é importante a troca de informações e a 

divulgação dos principais achados.  

 

 

Existem vários caminhos para aprofundar as pesquisas: Do simples ao 

complexo, do geral ao específico, do aberto ao dirigido, focado. Os temas 

podem ser aprofundados como em ondas, cada vez mais ricas, abertas, 

aprofundadas. Os alunos comunicam os resultados da pesquisa. O 

professor ajuda-os a fazer a síntese do que encontraram.  

 

   

O professor atua como coordenador, motivador, um elo de união do 

grupo. Os textos e os materiais que parecem mais promissores são 

salvos, impressos ou enviados por ―e-mail‖ para cada aluno. Faz-se uma 

síntese dos materiais coletados, das ideias percebidas, das questões 

levantadas e pede-se que todos leiam esses materiais, que parecem mais 

importantes, para a próxima aula, numa leitura mais aprofundada e que 

sirva como elo com a próxima etapa de uma discussão mais rica, com  

conhecimento de causa. Os melhores textos e materiais (vídeos, 

imagens, gráficos, animações, sons e músicas) podem ser integrados 

em apresentações multimédia e incorporados à bibliografia do curso 

ou disponibilizados no centro de recursos. O professor utilizou uma 

parte do material preparado de antemão (planeamento / planificação) e 

enriqueceu-o com as novas contribuições da pesquisa da turma (construção 

cooperativa / aprendizagem participativa).  

 

 

Na Aprendizagem Participativa, o papel do aluno não é o de 

"tarefeiro", o de executar atividades, mas o de co-pesquisador, 
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responsável pela riqueza, pela qualidade e tratamento das 

informações reunidas. O professor está atento às descobertas, às dúvidas, 

ao intercâmbio das informações (os alunos pesquisam, escolhem, 

imprimem), ao tratamento das informações. O professor ajuda, 

problematiza, incentiva, relaciona.  

 

   

Ao mesmo tempo, o professor coordena a escolha de temas ou questões 

mais específicas, que são selecionadas ou propostas pelos alunos, dentro 

dos parâmetros propostos pelo professor e que serão desenvolvidos 

individualmente ou em pequenos grupos. É interessante que os alunos 

escolham algum assunto dentro do programa que esteja mais 

próximo daquilo que eles valorizam mais. Quanto mais jovens são os 

alunos, mais curto deve ser o tempo entre o planeamento e a execução das 

pesquisas. Nas datas combinadas, as pesquisas são apresentadas 

verbalmente para a turma, trazem um resumo escrito para a aula ou 

enviam-no pela lista interna para todos os participantes. Alunos e professor 

perguntam, complementam, participam.  

   

 

O professor procura ajudar a contextualizar, a ampliar o universo alcançado 

pelos alunos, a problematizar, a descobrir novos significados no conjunto 

das informações trazidas. Este percurso de ida e volta, onde todos se 

envolvem, participam - na sala de aula, na lista eletrónica e na 

página da escola ou da turma - é fascinante, criativo, cheio de 

novidades e de avanços. O conhecimento que é elaborado a partir da 

própria experiência torna-se muito mais forte e definitivo em nós. 
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5 – Dicas para auxiliar a pesquisa : O Google.  

O Google é atualmente o mais grandioso site de busca da internet, foi criado 

em 1996, por dois estudantes de doutoramento. Os estudantes Larry Page e 

Sergey Brin da Universidade de Stanford resolveram criar um projeto 

baseado em Java e Python (linguagens de programação) chamado BackRub 

para desenvolver um site de pesquisa para o banco de dados da 

universidade. O nome Google foi adoptado em 1997 com base na expressão 

googol que tem como significado o número 1 seguido de 100 zeros.  

 

O Google Inc. foi fundado oficialmente, em 1998, com a ajuda financeira 

de alguns amigos e de um particular fundador da Sun, Andy Bechtolsheim. 

Em 1999, o Google já tinha mais de 500 mil acessos por dia. Em 2001, 

devido ao grande número de utilizadores, o Google resolve lançar os seus 

primeiros serviços. 

 

O maior sucesso do Google veio através da sua leveza e da rapidez nas 

buscas. O Google dispõe de um algoritmo (instrução matemática) de 

extração de dados que faz dele o mais rápido motor de busca.  

 

O Google tem diversas técnicas de pesquisa que ajudam a melhorar a 

procura da informação pretendida.  

 

Vejamos algumas destas técnicas de pesquisa. 
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5.1. Busca Padrão. 

 

A busca padrão do Google é feita de maneira simples, bastando digitar a 

palavra procurada e esperar pelo resultado. Nos casos de palavras 

agrupadas, como por exemplo a procura por para sol, o Google utiliza o 

delimitador AND de forma explícita fazendo a ligação entre para  e  (and) 

sol. Se quisermos fazer uma busca por uma frase específica devemos 

utilizar  aspas, ficando da seguinte maneira a nossa busca: “para sol”. 

Nesta situação, o Google irá procurar por este texto como se fosse único. 

 

 

5.2. Busca Forçada. 

 

Quando queremos procurar determinada palavra de alguma frase, devemos 

utilizar o sinal de somar ( + ). Esta busca serve para forçar alguns 

pronomes, preposições, etc. que por serem muito frequentes acabam por 

ser ignorados no momento da pesquisa. Por exemplo: 

– como fazer um vídeo 

Esta busca encontraria um maior número de links em comparação com a 

seguinte: 

– +como fazer +um vídeo 

Nesta, estaríamos forçando as palavras como e um que são frequentemente 

usadas nos textos, filtrando melhor a nossa busca a um número menor de 

páginas. 
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5.3. Busca por Exclusão. 

 

A busca excluída difere da busca forçada porque exclui determinadas 

palavras na pesquisa. 

Temos como exemplo: 

– Água -Rios 

Nesta busca estamos excluindo tudo o que tenha a palavra Rios nos 

resultados da busca por Água. 

 

 

5.4. Busca Dentro de Sites. 

 

O Google tem esta técnica muito útil de pesquisa dentro do próprio site. 

Basta usar o operador site. Por exemplo: 

– site:filmesabrincar.com Google 

Esta busca encontrará todos os links relacionados com a palavra Google 

dentro do filmesabrincar.com 

 

 

5.5. Busca por Títulos de Páginas. 

 

Para se fazer uma pesquisa apenas nos títulos das páginas, basta usar o 

operador intitle, como no exemplo a seguir: 

– intitle:Dolphin 

Outro operador que podemos usar é o allintitle que faz uma procura por 

mais de uma palavra. Ou seja, quando quisermos procurar por ―Software 

Livre‖, escrevemos desta maneira: 

– allintitle:Software Livre 
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Semelhante a esta procura seria usar o operador intitle como no exemplo a 

seguir: 

– intitle:Software intitle:Livre 

 

5.6. Busca por Palavras nas URL`s. 

 

Inurl é o operador que usamos para encontrar qualquer palavra que esteja 

incluída na própria URL (endereço) de um site. Podemos usar essa 

expressão com o operador site ou não. Por exemplo: 

– site:fazervideo.com.pt inurl:dicas 

Nesta busca, o Google encontrará todos os links refentes à palavra dica 

dentro do site  fazervideo. Poderíamos procurar pela palavra dicas nas 

URL`s sem referência a algum site apenas excluindo o operador site e a URL 

em seguida. 

 

Também podemos fazer uma procura dentro das URL`s com o operador 

allinurl, que ajuda a procurarmos por mais do que uma palavra dentro das 

URL. Exemplo: 

– allinurl:fazervideo 

 

 

5.7. Busca Relacionada. 

 

Ao utilizarmos o operador related, o Google procura páginas que estão 

relacionadas ou são semelhantes às que estamos indicando. Por exemplo: 

– related:Google.com 

Nesta busca, iremos ver resultados no qual o Google, encontrará todos os 

links semelhantes ao site do próprio Google. 
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5.8. Busca por MP3. 

 

O Google facilita-nos a procura das nossas músicas, em ficheiros MP3`s. 

Basta apenas combinar alguns dos operadores com uma vasta lista de links 

relacionados com as músicas que procuramos. Segue um exemplo de busca 

por MP3: 

– intitle:"index of" (mp3|mp4|avi) like.a.prayer -html -htm -pdf -asp 

-php -cf -jsp (Nesta busca procuramos pela música Like a Prayer da 

Madonna e para melhorar a procura colocamos um ponto entre as palavras 

da música). 

 

5.9. Busca por Extensão. 

 

Caso queiramos procurar um arquivo no formato PDF, usamos o operador 

filetype desta maneira: 

– video filetype:pdf 

Neste exemplo procuramos links refrentes à palavra video com o formato 

PDF. 

 

5.10. Busca por Conceitos. 

 

É possível usar o Google para obter definições e significados, como num 

dicionário. Para isso basta escrever define: mais o termo.  

– define:IEEE. 

Após clicarmos no botão de pesquisa do Google, ele encontrará o termo do 

qual procuramos o significado. No final da página, o Google oferece links 

para definição do termo noutros idiomas. 
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5.11. Busca na Cache. 

 

A busca utilizando o operador cache permite procurarmos por algum site 

que já tenha sido visitado por nós e que o Google colocou na sua base de 

dados. Utilizamos desta maneira: 

– cache: wordpress.com 

 

 

5.12. Busca usando o Asterisco. 

 

Na busca usando o asterisco substituímos o *  por determinadas palavras, 

letras ou até 

mesmo extensões. Se quisermos procurar por uma frase mas não sabemos 

o sujeito desta, utilizamos dessa maneira. Por exemplo: 

– “* realizou um filme de animação” 

O Google irá encontrar todos os sujeitos que venham agrupados com 

―realizou um filme de animação‖. 

 

 

5.13. Os serviços do Google. 

 

O Google está repleto de serviços que nos ajudam em várias atividades. 

 

Google Scholar; Google Maps; Google Videos; Google Chrome; Google Books 

Google Docs; Google Desktop; Google Talk; Google Groups; Google Earth; 

Google Mail; Google Agenda; Google AdWords; Google Suggest; Google 

Images; Google Trends; Google Webmaster Tools; Google Directory; Google 

Blogs Picasa; Google Translate; Google ToolBar; Google Code; Google 

Transit; Google Notebook; Google New Ale 
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Dentre estes serviços citados, temos alguns que no ajudam nas nossas 

pesquisas. São eles: 

 

– Google Images 

http://images.Google.pt 

O Google Images é um sistema de busca apenas para imagens. É muito útil 

se quisermos procurar por fotos, logotipos, etc. 

– Google Scholar 

http://scholar.Google.pt 

O Google Scholar, conhecido como o Google Académico tem diversos links 

de artigos, monografias e outros, relacionados com o meio académico e de 

grande utilidade para os estudantes e os professores. 

5.14. Pequenos Truques. 

Pode-se usar o Google para descarregar música ou outros arquivos. 

Combinando alguns operadores avançados de busca do Google, pode-se 

descarregar músicas de uma banda qualquer, por exemplo: 

-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of” +”last modified” +”parent 

directory” +description +size +(wma|mp3) “Nome_da_banda” 

Basta trocar ―Nome da Banda‖ pela banda ou música desejada e encontra-se 

essa música em ficheiro mp3.  

Pode-se, também, tentar encontrar ficheiros de vídeo e outros tipos de 

arquivos com uma busca similar. Para achar clipes da banda acima, pode-se 

tentar: 



295  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

-inurl:(htm|html|php) intitle:”index of” +”last modified” +”parent 

directory” +description +size +(wmv|avi) “Nome_da_banda” 

 

Outro método consiste em copiar o link do vídeo que se encontra no 

YouTube para o site www.video2mp3.net/pt-br/ e colocá-lo no respetivo 

espaço deste serviço, escolher a qualidade e iniciar a conversão. O serviço é 

disponibilizado on-line, não é necessário instalar nada e os ficheiros de áudio 

têm excelente qualidade. 

Podem-se até encontrar livros: 

-inurl:htm -inurl:html intitle:”index of” “Last modified” 

“nome_do_livro” pdf 

Nota: muitos destes ficheiros podem ser de “download” ilegal, logo convém 

ter isso em consideração para não se cometer o crime de “pirataria”. 

Recomenda-se o bom senso. 

 

 

5.15. Saber as horas em qualquer lugar do mundo. 

Para se saber que horas são no Japão ou nos E.U.A., por exemplo, o Google 

tem a resposta. Basta utilizar o comando what time is it , e surgirão os 

horários das mais famosas capitais de todo o mundo.  

 

 

http://www.video2mp3.net/pt-br/
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5.16. Procurar imagens na internet. 

 

O site Stock.XCHNG, possui imagens de alta qualidade e resolução, para 

serem usadas de gratuitamente, sem se pagar por direitos de autor. Basta ir 

ao site, fazer-se o registo e usar à vontade. Dêem uma lida no artigo se 

quiserem saber um pouco mais. Este site, tem mais de 400 mil imagens em 

alta resolução disponíveis para serem utilizadas na web sem se pagar 

royalties. 

 

Outro site com imagens fantásticas é o www.deviantart.com, que 

funciona como uma comunidade artística do mundo inteiro. Basta ir ao site e 

fazer o registo gratuito. 

 

Também o banco de imagens Freerange oferece fotos em alta resolução 

grátis para se usar em  projetos pessoais ou profissionais. Para fazer o 

download das imagens, basta fazer-se o registo gratuitamente: Free Stock 

Photos at freerangestock.com. 

Como dica final posso acrescentar que se procurarmos imagens no Google e  

colocarmos a expressão wallpaper, encontraremos imagens sobre o tema 

pesquisado em alta resolução. 

 

5.17. Como gravar um vídeo do YouTube. 

 

Para descarregar vídeos do YouTube, devemos em primeiro lugar entrar na 

página: www.youtube.com. Escolhemos o vídeo pretendido e fazemos play 

(visionamos). Depois substituímos no endereço do vídeo (URL) que surge 

http://www.sxc.hu/
http://www.deviantart.com/
http://freerangestock.com/index.php
http://freerangestock.com/index.php
http://www.youtube.com/


297  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

em cima na página, a palavra YouTube por voobys e fazemos enter. Quando 

formos guardar o ficheiro devemos colocar a extensão .avi no formato final a 

gravar. Podemos, também, copiar o endereço do vídeo para o site 

www.keepvid.com ou http://kissyoutube.com e fazer download. 

 

Para se inserir ficheiros de vídeo em apresentações, nomeadamente em 

―powerpoints”, torna-se necessário converter os vídeos descarregados do 

YouTube para formatos compatíveis com o PowerPoint. Os vídeos alojados 

no YouTube estão em formato .flv (qualidade standard) ou .mpg4 (alta 

qualidade) que, a não ser que se tenha esses codecs (algoritmos de 

compressão dos ficheiros de vídeo) instalados no computador não os 

conseguimos visionar. Logo torna-se necessário convertê-los para formatos 

compatíveis. Podem-se converter para .wmv (formato de vídeo do sistema 

windows) ou utilizar .mpg4. 

Caso se pretenda  obter um conversor de formatos de vídeo gratuito, pode-

se descarregar em www.cocoonsoftware.com . Depois de instalado, basta 

seguir as instruções propostas pelo programa, 4 passos ao todo. Primeiro, 

seleciona-se o formato de saída para o vídeo; segundo, adiciona-se o 

ficheiro a ser convertido; terceiro escolhe-se o diretório ou pasta de destino 

do ficheiro final; quarto, ―start conversion” ou seja iniciar a conversão. 

 

6. Como melhorar as apresentações. 

É cada vez mais frequente a videoprojeção de apresentações na sala de 

aula, daí a necessidade de termos alguns cuidados na elaboração e na forma 

de as apresentarmos, pois disso depende o êxito da utilização deste tipo de 

recurso. Para que as apresentações cumpram os seus objetivos, elas têm 

http://www.keepvid.com/
http://kissyoutube.com/
http://www.cocoonsoftware.com/
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que ser objetivas, atraentes, claras e agradáveis na sua exposição, de forma 

a que quem assiste (alunos) preste atenção e as entenda. 

Existem algumas dicas que podem ajudar a melhorar as apresentações, tais 

como: 

6.1. Regra de 3. 

Normalmente a nossa memória de curto prazo tem facilidade de assimilar 

até três itens de uma lista. Por isso, tente apresentar no máximo três 

conceitos em cada slide. 

Tente fazer listas de no máximo três itens, para que a audiência se lembre 

deles. Se existirem mais itens, devemos focar somente os essenciais ou 

dividi-los em mais slides. 

 

6.2. Regra 10, 20, 30. 

Esta dica do ―10, 20, 30″ é bem útil para se resumir as palestras e colocar 

em prática o princípio da ―Regra de 3″, apresentado acima: 

 a) Limitar a  apresentação a 10 slides de conteúdo (excluindo o slide de 

apresentação, o genérico e créditos ); 

 b) A apresentação não  deve exceder mais do que 20 minutos; 

 c) Deve-se usar fontes tamanho 30. 

Esta  dica vem no seguimento da anterior. Ao usar-se a regra de 3, vai-se 

apresentar somente os itens realmente importantes, vai-se conseguir limitar 

a apresentação a  10 slides, conseguir-se expor durante 20 minutos e usar 

fontes tamanho 30.  
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É evidente que por vezes existe a necessidade de apresentações mais 

longas, como é o caso das palestras, cursos e ações de formação, que 

podem durar várias horas. Ainda assim, vale a regra de não misturar muitos 

conceitos na mesma apresentação, nesses casos é preferível fazerem-se 

várias apresentações sobre cada tema. 

6.3. Usar fontes comuns. 

Deve-se usar apenas as fontes mais comuns em todos os computadores: 

Times New Roman, Arial, Verdana e Tahoma. Deste modo evita-se a 

desconfiguração do texto, caso se faça a apresentação noutro computador 

que não seja aquele em que se construiu o trabalho. 

6.4. Aspectos visuais. 

a) Usar somente os 2/3 superiores do ecrã. Se o local for grande ou o 

ecrã não estiver bem posicionado, as pessoas que sentam atrás terão 

dificuldade de ver a parte de baixo dos slides. Por esse motivo, deve-se usar 

os 2/3 superiores dos slides. Deve-se deixar a parte de baixo para 

informações secundárias: número do slide, data, etc. 

b) Atenção às cores. Usar cores contrastantes. Fundo branco com letras 

pretas ou fundo escuro com letras claras são uma boa opção. Deve-se 

conhecer bem o local onde se fará a apresentação, pois a luminosidade pode 

alterar as cores projetadas. Evitar fundo amarelo com letras brancas. 
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Quadro 2 

 

Algumas cores que não devem ser usadas como combinações de contrastes: 

• Vermelho & Verde: de acordo com algumas investigações, 5% a 8% dos 

homens têm uma forma de daltonismo, sendo vermelho-verde a cor mais 

frequente; 

• Laranja & Azul: as cores parecem ―vibrar‖ uma com a outra‖. Cansam a 

vista; 

• Vermelho & Azul: difícil visualização, especialmente quando projetadas. 

c) Animações e vídeos. Usar vídeos exemplificativos é sempre um bom 

recurso, pois quebra a monotonia da apresentação. Não abusar dos efeitos 

visuais ou das transições.  
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6. 5. Capturar a atenção da plateia. 

a) Usar ilustrações ou vídeos. Usar uma ilustração ou um vídeo, para o 

qual se remeterá um debate no início ou no final da palestra, pode criar a 

possibilidade de uma aplicação mais prática para o que se está 

apresentando. Deste modo os ouvintes conseguem materializar o nosso 

discurso. 

b) Conhecer o assunto. Não falar sobre o que não se conhece (e conhecer 

bem os slides). Usar os itens da apresentação apenas como guia e 

desenvolver os temas focados. 

c) “Uma imagem vale mais do que mil palavras”. Isto não é nenhuma 

novidade. Por isso, sempre que possível devemos demonstrar os conceitos 

com imagens. 83% do que aprendemos é visual. Da mesma forma, devemos 

usar imagens para demonstrar reações ou situações. 

 

 

6.6. Dicas complementares. 

a) Síntese do Plano de Apresentação. No início da apresentação usar 

sempre um Título e  fazer uma síntese do plano do tema a apresentar, usar 

uma ou duas frases introdutórias (―O que me fez pensar no assunto‖?) 

 

• Objetivo (―Por que fiz a pesquisa‖?) 

• Metodologia (―Com fiz a pesquisa‖?) 

• Resultados (―O que eu encontrei‖?) 

• Conclusão (―O que eu aprendi‖?) 
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b) Numerar os slides. Ficará mais fácil de localizar a questão se alguém da 

plateia tiver alguma dúvida sobre o assunto ou pedir para voltar a ele. Isso 

também possibilita organizarmos melhor a nossa apresentação. 

c) Não dar erros de ortografia. Verificar sempre os erros de ortografia e 

se os conceitos não estão confusos. 

d) Fazer uma revisão e apresentação prévia. É bom saber o que será 

apresentado e testar se algo está confuso ou pode ser melhorado, antes da 

apresentação à plateia. 
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2.8.12. A internet e a aprendizagem participativa 

 

Figura 61 

 

A Internet favorece a construção cooperativa, colaborativa e 

participativa, do trabalho conjunto entre professores e alunos, 

próximos física ou virtualmente. Podemos participar numa pesquisa em 

tempo real, num projeto entre vários grupos ou numa investigação sobre um 

problema da atualidade.  

   

Uma das formas mais interessantes de trabalhar hoje colaborativamente é 

criar uma página dos alunos, como um espaço virtual de referência, onde 

vamos construindo e colocando o que acontece de mais importante no curso, 
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os textos, os endereços, as análises e as pesquisas. Pode ser um ―site‖ 

provisório, interno, sem divulgação, que eventualmente, depois, poderá ser 

colocado à disposição do público externo. Pode ser também um conjunto de 

―sites‖ individuais ou de pequenos grupos. O formato, o alojamento e a 

atualização, pode ficar a cargo de um pequeno grupo de alunos.  

   

O importante é combinar o que se pode fazer melhor na sala de aula: 

conhecermo-nos, motivarmo-nos, reencontrarmo-nos, com o que se pode 

fazer à distância, pela lista interna (―mails‖ da turma) - comunicarmo-nos 

quando for necessário e também ter acesso aos materiais construídos em 

conjunto na ―home-page‖, no momento em que cada um achar conveniente.  

   

É importante, neste processo dinâmico de aprender através da 

pesquisa, utilizar todos os recursos, todas as técnicas possíveis por 

cada professor, por cada instituição, por cada turma: integrar as 

dinâmicas tradicionais com as inovadoras, a escrita com o 

audiovisual, o texto sequencial com o hipertexto, o encontro 

presencial com o virtual.  

   

 

O que muda no papel do professor é  a relação do espaço, do tempo 

e da comunicação com os alunos. O espaço de trocas aumenta da sala de 

aula para o virtual. O tempo de enviar ou receber informações amplia-se 

para qualquer dia da semana. O processo de comunicação dá-se na sala de 

aula, na internet, no ―e-mail‖, no ―chat‖. É um papel que combina alguns 

momentos do professor convencional - às vezes é importante dar uma 

bela aula expositiva - com momentos de gestão de pesquisa, de estimular 

a busca, de coordenação dos resultados. É um papel de animação e 
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coordenação muito mais flexível e constante, que exige muita atenção, 

sensibilidade, intuição,  domínio tecnológico e planificação. 

2.8.13. Mudanças na educação presencial com  as 

tecnologias. 

 

Caminhamos para formas de gestão menos centralizadas, mais flexíveis e 

integradas. Para estruturas com menos pessoas, trabalhando mais 

sinergicamente. Haverá, cada vez, maior participação dos professores, 

dos alunos, dos pais e da comunidade na organização e gestão, das 

atividades e dos rumos de cada instituição escolar.  

   

 

Está em curso uma reorganização física das escolas. Menor quantidade de 

salas de aula e mais funcionais. Todas elas com acesso à Internet e a 

maioria com equipamento tecnológico de apoio às aprendizagens, como os 

audiovisuais e os quadros interativos. Os alunos começam a utilizar o 

computador para pesquisa, para busca de novos conteúdos, para a solução 

de problemas. Os professores também estão mais ligados à internet, tanto 

em casa como na sala de aula, e recorrem a recursos tecnológicos para 

exibição de materiais de apoio, para motivar os alunos e ilustrarem, melhor, 

as suas ideias. Teremos, cada vez, mais ambientes de pesquisa colectiva e 

individual em cada escola; as bibliotecas irão converter-se em espaços 

de integração de mídias, de software e de bancos de dados.  

 

Os processos de comunicação tendem a ser mais participativos. A relação 

professor-aluno mais aberta e interativa. Haverá uma integração 

profunda entre a sociedade e a escola, entre a aprendizagem e a vida. A 
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aula é, cada vez mais, um tempo e um espaço contínuos de aprendizagem. 

Os cursos serão híbridos no estilo, na presença, nas  tecnologias e nos 

requisitos. Haverá muito mais flexibilidade em todos os sentidos. Uma 

parte dos conteúdos programáticos será predominantemente 

presencial e outra predominantemente virtual. O importante é 

aprender e não impor um padrão único de ensinar.  

 

 

  

Com o aumento da velocidade e da largura de banda, ver-se e ouvir-se à 

distância será vulgar. O professor poderá dar uma parte das aulas na sua 

sala e será visto pelos alunos onde eles estiverem. Numa janela de 

visionamento, no monitor do aluno, surgirá a imagem do professor e ao lado 

um resumo daquilo que ele está a falar. O aluno poderá fazer perguntas no 

modo ―chat‖ ou ser visto, com a autorização do professor, por este e pelos 

colegas. Essas aulas ficarão gravadas e os alunos poderão visioná-las ―off-

line‖, quando acharem conveniente.  

   

 

Haverá uma integração maior das tecnologias e das metodologias de 

trabalhar com o oral, com  a escrita e o audiovisual. Não 

precisaremos de abandonar as formas já conhecidas, pelas 

tecnologias telemáticas, só porque estão na moda. Integraremos as 

tecnologias novas e as já conhecidas. Utilizaremos, essas 

tecnologias, como mediação facilitadora do processo de ensinar e 

aprender participativamente.  
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Haverá uma mobilidade constante de grupos de pesquisa, de professores 

participantes em determinados momentos, professores da mesma instituição 

e de outras. 

   

2.8.14.  A aula presencial. 

Podemos ensinar e aprender com programas que incluam o melhor da 

educação presencial com as novas formas de comunicação virtual. Há 

momentos em que vale a pena encontramo-nos fisicamente, - no 

começo e no final de um assunto ou de um curso. Há outros em que 

aprendemos mais estando cada um no seu espaço habitual, mas ligados com 

os demais colegas e professores, para intercâmbio constante, tornando real 

o conceito de educação permanente.  

   

 

Como regra geral, podemos encontramo-nos, professores e alunos, 

fisicamente no começo e no final de um novo tema, de um assunto 

importante. No início, para colocar esse tema dentro de um contexto maior, 

para motivar os alunos, para que percebam o que vamos pesquisar e para 

organizar a forma de pesquisa. Os alunos, iniciados ao novo tema e 

motivados, pesquisam-no, sob a supervisão do professor e voltam à aula 

depois de algum tempo para trazer os resultados da pesquisa e para um 

debate em comum.  

   

É o momento final do processo, de trabalhar em cima daquilo que os alunos 

apresentaram, de complementar, questionar e relacionar o tema com eles.  
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Vale a pena encontrarmo-nos no início de um processo específico de 

aprendizagem e no final, na hora da troca, da contextualização. 

Iniciar o processo presencialmente. O professor estimula, motiva. Coloca 

uma questão, um problema, uma situação real. Os alunos pesquisam com a 

supervisão dele. Uma parte das aulas pode ser substituída por 

acompanhamento, monitoria de pesquisa, tutorias, onde o professor dá 

apoio para os alunos irem além das primeiras descobertas, para ajudá-los 

nas suas dúvidas. Isso pode ser feito pela Internet, por telefone ou pelo 

contato pessoal com o professor. 

   

 

2.8.15.  Equilibrar o presencial e o virtual. 

Se temos dificuldades no ensino presencial, não as resolveremos com o 

virtual.  Podemos tentar a síntese dos dois modos de comunicação: o 

presencial e o virtual, valorizando o melhor de cada um deles. Aproveitar o 

melhor dos dois modos de estar. Estar juntos fisicamente é importante em 

determinados momentos fortes: conhecermo-nos, criar elos, confiança, 

afeto. O contato físico é bom para realizar trocas mais rápidas, 

cómodas e práticas, para criar grupos de afinidade (por algum 

critério específico).  

   

As aulas presenciais deve ser dedicadas a definir objetivos, 

conteúdos, formas de pesquisa de temas novos, de novos projetos. 

Traçar cenários, passar as informações iniciais necessárias para nos 

situar-nos diante de um novo assunto ou questão a ser pesquisada.  
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Por seu lado, a comunicação virtual permite interações espaço-

temporais mais livres; a adaptação a ritmos diferentes dos alunos; novos 

contatos com pessoas semelhantes, fisicamente distantes; maior liberdade 

de expressão à distância.  

   

Existem certas formas de comunicação que conseguirmos fazer melhor à 

distância, por dificuldades culturais e educacionais de nos abrir-nos no 

presencial.  

   

À medida que avançam as tecnologias de comunicação virtual, o conceito de 

presencialidade também se altera. Podemos ter professores externos 

compartilhando determinadas aulas, um professor de fora "ligado" por 

videoconferência na sala de aula. Haverá um intercâmbio muito maior de 

professores, onde cada um colabora nalgum ponto específico, muitas vezes 

à distância.  

   

O conceito de curso e de aula também muda. Hoje entendemos por 

aula um espaço e um tempo determinados. Este tempo e espaço 

serão cada vez mais flexíveis. O professor continua "a dar aula" 

quando está disponível para receber e responder às mensagens dos 

alunos, quando cria uma lista de discussão e alimenta 

continuamente os alunos com textos, páginas da Internet, fora do 

horário específico da sua aula. Há uma possibilidade cada vez mais 

acentuada de estarmos todos presentes em muitos tempos e 

espaços diferentes, quando tanto os professores como os alunos 

estão motivados e entendem a aula como pesquisa e intercâmbio, 

supervisionados, animados e incentivados pelo professor.  
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As crianças terão muito mais contato físico, pela necessidade de 

socialização, de interação. Mas nos cursos médios e superiores, o virtual 

superará o presencial. Haverá uma grande reorganização das escolas. 

Edifícios menores. Menos salas de aula e mais salas ambiente, salas de 

pesquisa, de encontro, interconectadas. A casa e o escritório serão, 

também, os lugares de aprendizagem.  

   

Existirão cursos predominantemente presenciais e outros 

predominantemente virtuais. Isso dependerá do tipo de matéria, das 

necessidades concretas da procura ou da oferta de profissionais em áreas 

específicas.  

   

Caminhamos rapidamente para processos de ensino-aprendizagem 

totalmente audiovisuais e interativos. Veremos, ouviremos e 

escreveremos simultaneamente, com facilidade, a um custo baixo, por vezes 

em grupos grandes, outras em grupos pequenos. 

 

2.8.16.  Tecnologias na educação à distância. 

Estamos numa fase de transição na educação à distância. Muitas 

organizações limitam-se a transpor para o virtual adaptações do ensino 

presencial (aula multiplicada ou disponibilizada). Existe um predomínio de 

interação virtual fria (formulários, rotinas, provas, ―e-mails‖) e alguma 

interação ―on-line‖. Começamos a passar dos modelos predominantemente 

individuais para os colectivos. A educação à distância mudará radicalmente 

de conceção, de individualista para o coletivo, de uma utilização 

predominantemente isolada para a utilização participativa, em grupos. Das 

mídias unidirecionais, como o jornal, a televisão e o rádio, caminhamos para 
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mídias mais interativas. Da comunicação ―off-line‖ evoluímos para uma 

mistura de comunicação ―off‖ e ―on-line‖ (em tempo real).  

   

 

A educação à distância deve conduzir os participantes de modo a que 

equilibrem as necessidades e habilidades pessoais com a 

participação em grupos - presenciais e virtuais - onde avançamos 

rapidamente, trocamos experiências, dúvidas e resultados. 

Assistiremos daqui em diante a cursos presenciais com aulas virtuais, uma 

parte dos cursos presenciais será feita virtualmente. Uma parte dos cursos à 

distância será feita de forma presencial ou virtual-presencial, vendo-nos e 

ouvindo-nos. Haverá períodos de pesquisa mais individual com outros de 

pesquisa e comunicação conjunta. Alguns cursos poderemos fazê-los 

sozinhos com a orientação virtual de um tutor e noutros será importante 

compartilhar vivências, experiências e ideias.  

   

 

A Internet  caminha cada vez mais para ser audiovisual, para a 

transmissão em tempo real de som e imagem (tecnologias de 

―streaming‖). Cada vez será mais fácil fazer integrações mais profundas 

entre TV e WEB. Enquanto se assiste a um determinado programa, o 

telespectador começa a poder ter acesso, simultaneamente, às informações 

que achar interessantes sobre o programa, visionando o ―site‖ da estação 

televisiva, na Internet ou outros bancos de dados.  

   

As possibilidades educacionais que se abrem são fantásticas. Com o 

alargamento da banda de transmissão como acontece na TV por 

cabo, torna-se mais fácil, e rápido, poder ver-nos e ouvir-nos à 

distância. Muitos cursos poderão ser realizados à distância com som e 
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imagem, principalmente cursos de atualização e especialização. As 

possibilidades de interação serão diretamente proporcionais ao número de 

pessoas envolvidas.  

   

Já podemos ter aulas à distância com a possibilidade de interação ―on-line‖ e 

aulas presenciais com interação à distância.  

   

Porém, o processo é mais lento do que se espera. Vai-se mudando aos 

poucos, tanto no presencial como no da educação à distância. Há uma 

grande desigualdade económica, de acesso, de maturidade, de motivação 

das pessoas. Alguns estão prontos para a mudança, outros, muitos, não. É 

difícil mudar padrões adquiridos das organizações, dos governos, dos 

profissionais e da sociedade, embora se assista a políticas incentivadoras 

(Europa do conhecimento) para a alteração dessas práticas 

   

Ensinar com as novas mídias será uma revolução, se mudarmos 

simultaneamente os paradigmas convencionais do ensino, que, ainda,  

mantêm distantes professores e alunos. Caso contrário conseguiremos dar 

um ―ar‖ de modernidade, sem mexer no essencial. A Internet é um novo 

meio de comunicação (e veiculador do audiovisual), que pode 

ajudar-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas atuais 

de ensinar e de aprender. 

 

2.5.17. Caminhos para a aprendizagem inovadora 

De tudo, de qualquer situação, leitura ou pessoa podemos extrair alguma 

informação ou experiência que nos pode ajudar a ampliar o nosso 
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conhecimento, para confirmar o que já sabemos, para rejeitar determinadas 

visões do mundo ou para incorporar novos pontos de vista.  

Um dos grandes desafios para o educador / professor é ajudar a 

tornar a informação significativa, a escolher as informações 

verdadeiramente importantes entre tantas possibilidades, a 

compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e profunda e a 

torná-las parte do nosso referencial.  

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, 

sentimos. Aprendemos quando relacionamos, estabelecemos vínculos, laços 

entre o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o num novo contexto, 

dando-lhe significado, encontrando um novo sentido. 

 

Aprendemos quando descobrimos novas dimensões de significação que 

antes nos escapavam, quando vamos ampliando o círculo de compreensão 

do que nos rodeia, o que nos faz perceber de uma outra forma. 

Aprendemos mais quando estabelecemos pontes entre a reflexão e a 

ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática; 

quando ambas se alimentam mutuamente. 

Aprendemos quando equilibramos e integramos o sensorial, o 

racional, o emocional, o ético, o pessoal e o social.  

Aprendemos pelo pensamento divergente, através da tensão e da 

busca, e pela convergência – pela organização e pela  integração.  
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Aprendemos pela concentração em temas ou objectivos definidos ou pela 

atenção difusa, quando estamos atentos ao que acontece ao nosso lado. 

Aprendemos quando perguntamos, questionamos, quando estamos atentos. 

Aprendemos quando interagimos com os outros e o mundo, e depois quando 

interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo a nossa própria 

síntese, o nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração 

pessoal.  

 

Aprendemos pelo interesse e pela necessidade. Aprendemos mais 

facilmente quando percebemos o objetivo, a utilidade de algo, 

quando nos traz vantagens percetíveis. Se precisamos de comunicar em 

inglês pela Internet ou viajar para fora do país, o desejo de aprender inglês 

aumenta e facilita a aprendizagem dessa língua. 

Aprendemos pela criação de hábitos, pela automatização de 

processos, pela repetição. Ensinar torna-se mais duradouro, se 

conseguimos que os outros repitam processos desejados. Por exemplo, ler 

textos com frequência, facilita que a leitura faça parte do nosso dia a dia. A 

nossa resistência à leitura vai diminuindo. 

Aprendemos pela credibilidade que alguém nos merece. A mesma 

mensagem dita por uma pessoa ou por outra pode ter pesos diferentes, 

dependendo de quem fala e de como o faz. Aprendemos também pelo 

estímulo, pela motivação de alguém que nos mostra que vale a pena investir 

numa determinada formação ou curso. Um professor que transmite 

credibilidade facilita a comunicação com os alunos e a disposição 

para aprender. 
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Aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um assunto, de um 

mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, as dinâmicas 

da visualidade, o estímulo positivo podem facilitar a aprendizagem, 

daí a importância de incorporar as tecnologias que usam o 

audiovisual, nas aprendizagens. 

Aprendemos mais, quando conseguimos juntar todos os fatores: 

temos interesse, motivação; desenvolvemos hábitos e práticas que 

facilitam o processo de aprendizagem; e sentimos prazer no que 

estudamos e no modo como o fazemos. 

Aprendemos realmente quando conseguirmos transformar a nossa vida num 

processo permanente, paciente, confiante e afetuoso de aprendizagem. 

Processo permanente, porque nunca acaba. Paciente, porque os 

resultados nem sempre aparecem imediatamente e modificam-se 

sempre. Confiante, porque aprendemos mais se temos uma atitude 

confiante, positiva diante da vida, do mundo e de nós mesmos. 

Processo afetuoso, impregnado de carinho, de ternura, de compreensão, 

porque nos faz avançar muito mais. 

2.8.18. Aprendizagem pela comunicação e pela 

interiorização. 

A aprendizagem dá-se fundamentalmente no processo de interação, de 

comunicação. A informação é o primeiro passo para conhecer. Conhecer é 

relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem de fora. Conhecer 

é saber, é desvendar, é ir além da superfície, do previsível, da exterioridade. 

Conhecer é aprofundar os níveis de descoberta, é penetrar mais fundo nas 

coisas, na realidade, no nosso interior.  
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O conhecimento dá-se no processo rico de interação externo e interno. Pela 

comunicação aberta e confiante desenvolvemos contínuos e inesgotáveis 

processos de aprofundamento dos níveis de conhecimento pessoal, 

comunitário e social. 

Conseguimos compreender melhor o mundo e os outros, equilibrando os 

processos de interação e de interiorização. Pela interação entramos em 

contato com tudo o que nos rodeia; captamos as mensagens, 

revelamo-nos e ampliamos a perceção externa. Mas a compreensão 

só se completa com a interiorização, com o processo de síntese 

pessoal, de reelaboração de tudo o que captamos através da 

interação. 

Atualmente temos muitas chances de interagir, de buscar novas 

informações. Somos solicitados continuamente a ver novas coisas, a 

encontrar novas pessoas, a ler novos textos. A sociedade - principalmente 

pelos meios de comunicação -  puxa-nos em direção ao externo e não nos 

dá, por vezes a possibilidade de elaborar novas sínteses. 

Hoje, temos a sensação de que existem mais pessoas voltadas para fora do 

que para dentro de si, mais repetidoras do que criadoras, mais 

desorientadas do que integradas. 

Os processos do conhecimento dependem profundamente do social, 

do ambiente cultural onde vivemos, dos grupos com que nos 

relacionamos. A cultura onde mergulhamos interfere nalgumas dimensões 

da nossa perceção. Um jovem dos anos sessenta parece-se com um jovem 

atual, mas, ao mesmo tempo, muitas das perceções e valores mudaram 

radicalmente. Do ―hippie‖ contestatário dos anos sessenta, passamos hoje 

para um jovem mais conservador, mais preocupado com sua qualidade de 
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vida pessoal, com o seu futuro profissional, em querer ter acesso aos bens 

de consumo. É um jovem, em geral, menos idealista. 

O conhecimento depende significativamente de como cada um de 

nós processa as suas experiências quando criança, principalmente 

no campo emocional. Se a criança se sente apoiada, incentivada, ela 

explorará novas situações, novos limites, expor-se-á a novas buscas. Se, 

pelo contrário, se sente rejeitada, rebaixada, poderá reagir com medo, com 

rigidez, fechando-se defensivamente diante do mundo, não explorando 

novas situações. 

As interferências emocionais, os guiões aprendidos na infância levam a 

formas de aprender automatizadas por alguns mecanismos, que ajudam e 

complicam o processo. Um deles é o da passagem da experiência particular 

para a geral, o processo chamado de generalização. Com a repetição de 

algumas situações semelhantes, a tendência do cérebro é a de 

acreditar que elas acontecerão sempre da mesma maneira, e isso 

torna-se algo geral, torna-se padrão. Diante de novas experiências, a 

tendência será enquadrá-las rapidamente nos padrões anteriores fixados, 

sem analisá-las muito profundamente, a não ser que haja divergências 

extremamente fortes.  

Com a generalização facilitamos a compreensão rápida, mas 

podemos deturpar, simplificar a nossa perceção do objeto focalizado. 

O estereótipo é um processo de generalização e fixação de conteúdo, que se 

cristaliza e dificilmente se modifica. 

Estes processos de generalização e de interferências emocionais levam a 

mudanças, a distorções, a alterações na perceção da realidade. Muitos dados 

não são sequer percebidos, são deixados de lado antes de serem 
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descodificados. Quando há muitos estímulos simultâneos, o cérebro 

seleciona os que considera principais e corre em busca dos 

estereótipos e das formas já familiares, (daí a importância da 

memória visual no processo mental de arquivo do conhecimento. 

Torna-se mais fácil memorizar / arquivar imagens do que conceitos). 

Cada um pensa que a sua perceção é completa e verdadeira e tem 

dificuldade em aceitar as perceções diferentes dos outros. 

Se os nossos processos de perceção estão distorcidos, podem levar-nos 

desde pequenos a vermos de forma negativa, a não avaliar-nos 

corretamente. Conhecer-se a si mesmo e aos outros, conhecer o mundo de 

forma cada vez mais ampla, plena e profunda é o primeiro grande passo 

para mudar, evoluir, crescer, ser livre e realizarmo-nos. 

 

Um dos eixos das mudanças na educação passa pela sua transformação num 

processo de comunicação autêntica e aberta entre professores e alunos, 

principalmente, incluindo também gestores, funcionários e a comunidade, 

principalmente os pais. Só vale a pena ser educador dentro de um 

contexto comunicacional participativo, interativo e vivencial. Só 

aprendemos profundamente dentro deste contexto. Não vale a pena 

ensinar dentro de estruturas autoritárias e ensinar de forma autoritária. 

Pode até ser mais eficiente a curto prazo - os alunos aprendem rapidamente 

determinados conteúdos programáticos - mas não aprendem a ser pessoas, 

a ser cidadãos. 

Parece uma ingenuidade falar de comunicação autêntica numa sociedade 

altamente competitiva, onde cada um se expõe até determinado ponto e, na 

maior parte das vezes, se esconde, em processos de comunicação 
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aparentes, cheios de desconfiança, e de interações destrutivas. As 

organizações e escolas, que quiserem evoluir terão que aprender a 

reeducar-se em ambientes mais significativos de confiança, de 

cooperação, de participação, de diversidade e de autenticidade. Isso 

as fará crescer mais, estar mais atentas às mudanças necessárias. 

 

As tecnologias ajudam-nos a realizar o que já fazemos ou o que 

desejamos. Se somos pessoas abertas, elas ajudam-nos a ampliar a 

nossa comunicação; se somos fechados, ajudam-nos a controlar 

mais. Se temos propostas inovadoras, facilitam a mudança. 

Com ou sem tecnologias avançadas podemos vivenciar processos 

participativos de compartilha do ensinar e do aprender (poder distribuído) 

através da comunicação mais aberta, confiante, da motivação constante, da 

integração de todas as possibilidades da aula-pesquisa/aula-comunicação, 

num processo dinâmico e amplo de informação inovadora, reelaborada 

pessoalmente e em grupo, da integração do objeto de estudo em todas as 

dimensões pessoais: cognitivas, emotivas, sociais, éticas e utilizando todas 

as habilidades disponíveis do professor e do aluno. 

 

2.8.19. A diversidade: ensinar de formas diferentes para 

pessoas diferentes.   



320  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 

Figura 62 

 

Na educação, procura-se o equilíbrio entre a flexibilidade (que está ligada ao 

conceito de liberdade) e a organização (onde há hierarquia, normas, maior 

rigidez). Com a flexibilidade procuramos adaptar-nos às diferenças 

individuais, respeitar os diversos ritmos de aprendizagem, integrar 

as diferenças locais e os contextos culturais. Com a organização, 

buscamos gerir as divergências, os tempos, os conteúdos, os custos 

e estabelecermos os parâmetros fundamentais. Avançaremos mais 

se soubermos adaptar os programas previstos às necessidades dos 

alunos, criando conexões com o quotidiano, com o inesperado, se 

transformarmos a sala de aula numa comunidade de investigação. 

  

 



321  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Com a Internet começamos a modificar a forma de ensinar e aprender, tanto 

nos cursos presenciais como nos de educação à distância. Só vale a pena 

estarmos juntos fisicamente - seja num curso empresarial ou escolar - 

quando acontece algo significativo, quando aprendemos mais estando juntos 

do que a pesquisar isoladamente nas nossas casas. Muitas das formas atuais 

de ensinar não se justificam mais. Perdemos tempo demais, aprendemos 

muito pouco, desmotivamo-nos continuamente. Tanto professores como 

alunos temos a clara sensação de que em muitas aulas 

convencionais perdemos muito tempo. 

 

Podemos modificar a forma de ensinar e de aprender. Um ensinar mais 

compartilhado, orientado, coordenado pelo professor, mas com profunda 

participação dos alunos, individual e coletivamente, onde as tecnologias nos 

ajudarão muito, principalmente as telemáticas. 

Ensinar e aprender hoje exigem muito mais flexibilidade espaço-

temporal, pessoal e de grupo, menos conteúdos fixos e processos 

mais abertos de pesquisa e de comunicação. Uma das dificuldades 

atuais é conciliar a extensão da informação, a variedade das fontes de 

acesso, com o aprofundamento da sua compreensão, em espaços menos 

rígidos, menos formatadores. Temos informações demais e dificuldade em 

escolher quais são as mais significativas para nós e conseguir integrá-las 

dentro da nossa mente e da nossa vida. 

A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do 

professor. As tecnologias podem trazer hoje dados, imagens, vídeos, 

resumos de forma rápida e atraente. O papel do professor - o papel 
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principal - é ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-

los, a contextualizá-los. 

Aprender depende do aluno, de que ele esteja pronto, maduro, para 

incorporar a real significação que essa informação tem para ele, para 

incorporá-la vivencialmente, emocionalmente e culturalmente. Enquanto a 

informação não fizer parte do contexto pessoal - intelectual e emocional - 

não se tornará verdadeiramente significativa, não será aprendida 

verdadeiramente. 

Hoje temos um amplo conhecimento geral - sabemos um pouco de muitas 

coisas, um pouco de tudo. Falta-nos um conhecimento mais profundo, mais 

rico, mais integrado; um conhecimento diferente, descobridor, mais amplo 

em todas as dimensões. 

O professor é um facilitador, que procura ajudar a que cada um, de 

acordo com a sua natureza,  consiga avançar no processo de 

aprender. Mas tem os limites do conteúdo programático, da duração da 

aula, das normas legais. Ele tem uma grande liberdade concreta, na forma 

de conseguir organizar o processo de ensino-aprendizagem, mas dentro dos 

parâmetros básicos previstos socialmente. 

O aluno não é unicamente um nosso ―cliente‖ que escolhe o que quer. É 

um cidadão em desenvolvimento. Existe uma interação entre as 

expectativas dos alunos, as expectativas institucionais e sociais, e as 

possibilidades concretas de cada professor. O professor procura facilitar 

a fluência, a boa organização e adaptação do curso a cada aluno, mas há 

limites que todos levarão em consideração. A personalidade do professor é 

decisiva para o bom êxito do ensino-aprendizagem. Muitos não sabem 

explorar todas as potencialidades da interação. 
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Se temos que trabalhar com um grupo, não poderemos provavelmente 

preencher todas as expectativas individuais. Procuraremos encontrar o ponto 

de equilíbrio entre as expectativas sociais, as do grupo e as individuais. 

Quando há uma diferença intransponível entre as expectativas coletivas e 

algumas expectativas individuais, incontornáveis a curto prazo, ainda assim, 

na educação, procuramos adaptar de forma flexível as propostas, as 

técnicas, a avaliação (prazo maior, diferentes formas de avaliação). 

Somente no fim deste processo podemos julgar negativamente - reprovar o 

outro. Por vezes é fácil justificar a culpa nos alunos, dizendo que não estão 

preparados, que são problemáticos. A criatividade está em encontrar formas 

de aproximação dos alunos às nossas propostas, à nossa pessoa. 

 

Não podemos dar uma aula da mesma forma, para alunos diferentes 

e para grupos com diferentes motivações. Precisamos de adaptar a 

nossa metodologia, as nossas técnicas de comunicação para cada grupo. 

Existem alunos que estão prontos para aprender aquilo que temos para 

oferecer. É a situação ideal, onde é fácil obter a sua colaboração. Os alunos 

mais maduros, que necessitam de determinado curso ou que escolheram 

determinada disciplina, facilitam o nosso trabalho, estimulam-nos e 

colaboram mais facilmente. 

Outros alunos, no início das aulas podem estar distantes, mas se soubermos 

chegar até eles, mostrando-nos recetivos, confiantes e motivadores, 

sensibilizando-os para o que eles vão aprender na nossa disciplina, 

utilizando metodologias motivadoras (tecnologias, audiovisuais, 
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apresentações multimédia, Internet, etc.), eles respondem bem e  dispõem-

se a participar. A partir daí torna-se mais fácil ensinar. 

 

Existem outros que não estão prontos, que são imaturos, estão distantes 

das nossas propostas, ou têm dificuldades na aprendizagem (caso dos 

alunos surdos). Nestes casos devemos procurar aproximar-nos o 

máximo que pudermos deles, partindo do que eles valorizam, do que 

para eles é importante, e mais uma vez recorrermos a metodologias 

que estão mais próximas dos seus universos e que sejam mais 

apelativas, e mais facilitadoras da aprendizagem (tecnologias, 

audiovisuais, apresentações multimédia, Internet, etc.). 

 

O professor pode impor sem ser autoritário, sem humilhar, colocando as 

tarefas de forma clara, calma e justificada. A imposição é um último recurso 

do professor, não o primeiro e único. Sempre que seja possível, avançamos 

mais pela interação, pela colaboração, pela pesquisa compartilhada 

(aprendizagem participativa) do que pela imposição. 

2.8.20. Educar o professor. 

De um professor espera-se, em primeiro lugar, que seja competente 

na sua especialidade, que conheça a matéria e que esteja atualizado. 

Em segundo lugar, que saiba comunicar com os seus alunos, motivá-

los, explicar o conteúdo, manter o grupo atento, entrosado, 

cooperativo, participativo e produtivo. 
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Muitos professores satisfazem-se em ser competentes nos conteúdos do 

ensino, em dominar determinada área do conhecimento e em aprimorar-se 

nas técnicas de comunicação desses conteúdos. São os professores bem 

preparados, que prestam um serviço socialmente importante em troca de 

uma remuneração, em geral, mais baixa do que alta. 

Na educação precisamos de pessoas que sejam competentes em 

determinadas áreas do conhecimento, em transmitir determinados 

conteúdos aos seus alunos, mas também que saibam interagir de forma 

mais rica, profunda, vivencial, facilitando a compreensão e a prática de 

formas de viver, de sentir, de aprender, de comunicar.  

Ao educar facilitamos, num clima de confiança, interações pessoais e 

coletivas que ultrapassam o conteúdo, para, através dele, ajudar a 

construir um referencial rico de conhecimento, de emoções e de 

práticas. 

As mudanças na educação dependem, em primeiro lugar, de termos 

educadores maduros intelectual e emocionalmente, pessoas curiosas, 

entusiasmadas, abertas, que saibam motivar e dialogar. Pessoas com as 

quais vale a pena entrar em contato, porque dele saímos enriquecidos. 

Os grandes educadores atraem não só pelas suas ideias, mas pelo contato 

pessoal. Dentro ou fora da aula chamam a atenção. Há sempre algo 

surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que estabelecem, na 

sua forma de olhar, na forma de comunicar. São uma fonte inesgotável de 

descobertas. 

Porém, boa parte dos professores é previsível, não nos surpreende; repete 

fórmulas, sínteses. 
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O contato com educadores entusiasmados atrai, contagia, estimula, torna-os 

próximos da maior parte dos alunos. Mesmo que não concordemos com 

todas as suas ideias, respeitamo-los. 

As primeiras reações que o bom professor e o bom educador 

despertam no aluno, são a confiança, a admiração e o entusiasmo. 

Isto facilita enormemente o processo de ensino-aprendizagem. 

As mudanças na educação dependem também de termos administrativos, 

diretores e coordenadores mais abertos, que entendam todas as dimensões 

que estão envolvidas no processo pedagógico, que apoiem os professores 

inovadores, que equilibrem a gestão do pedagógico, do tecnológico e do 

humano, contribuindo para que haja um ambiente de maior inovação, 

intercâmbio e comunicação. 

 

As mudanças na educação dependem também dos alunos. Alunos curiosos 

e motivados, facilitam enormemente o processo, estimulam as 

melhores qualidades do professor, tornam-se interlocutores lúcidos 

e parceiros do professor-educador. 

 

Os alunos motivados aprendem e ensinam, avançam mais, ajudam o 

professor a ajudá-los melhor. Alunos que provêm de famílias abertas, que 

apoiam as mudanças, que estimulam afectivamente os filhos, que 

desenvolvem ambientes culturalmente ricos, aprendem mais rapidamente, 

crescem mais confiantes e tornam-se pessoas mais produtivas. 
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2.8.21. O ensino utilizando a internet. 

O fato de verem o seu nome na Internet e a possibilidade de divulgarem os 

seus trabalhos e pesquisas, exerce uma forte motivação nos alunos, os 

estimula mais a sua participação.  

A navegação precisa de bom senso, gosto estético e intuição. Bom senso 

para não nos determos diante de tantas possibilidades, sabendo selecionar, 

em rápidas comparações, as mais importantes. A intuição é um radar que 

vamos desenvolvendo de "clicar" o mouse nos links que nos levarão mais 

perto do que procuramos. A intuição  leva-nos a aprender por tentativa, 

acerto e erro. Às vezes passamos bastante tempo sem achar algo 

importante e, de repente, se estivermos atentos, conseguimos um artigo 

fundamental, uma página esclarecedora. O gosto estético ajuda-nos a 

reconhecer e a apreciar páginas elaboradas com cuidado, com bom gosto, 

com integração de imagem e texto. A estética é uma qualidade fundamental 

de atração. Uma página bem apresentada, com recursos atraentes, é 

imediatamente selecionada e pesquisada. 

 

Ensinar utilizando a Internet exige uma forte dose de atenção do professor. 

Diante de tantas possibilidades de busca, a própria navegação  torna-se 

mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. Os alunos 

tendem a dispersar-se diante de tantas conexões possíveis, de endereços 

dentro de outros endereços, de imagens e textos que se sucedem 

ininterruptamente. Tendem a acumular muitos textos, lugares, ideias, que 

ficam gravados, impressos, anotados. Colocam os dados em sequência mais 

do que em confronto. Copiam os endereços, os artigos uns ao lado dos 

outros, sem a devida triagem. 
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Isto acontece devido às imensas  possibilidades que a Internet oferece. É 

mais atraente navegar, descobrir coisas novas do que analisá-las, compará-

las, separando o que é essencial do acidental, hierarquizando ideias, 

assinalando coincidências e divergências. Por outro lado, isto também 

reforça uma atitude consumista de todos nós diante da produção cultural 

audiovisual. Impressionamo-nos primeiro com as páginas mais bonitas, que 

exibem mais imagens, animações, sons. As imagens animadas exercem um 

fascínio semelhante às do cinema, vídeo e televisão. Os lugares menos 

atraentes visualmente costumam ser deixados para segundo plano, o que 

acarreta, às vezes, perda de informações de grande valor. 

 

A Internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 

novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 

oferece. Esta motivação aumenta se o professor a faz num clima de 

confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais do que a 

tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem, é a capacidade 

de comunicação autêntica do professor, de estabelecer relações de confiança 

com os seus alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que age. 

O aluno desenvolve a aprendizagem cooperativa, a pesquisa em grupo, a 

troca de resultados. A interação bem sucedida aumenta a aprendizagem. Em 

alguns casos existe uma competição excessiva, um monopólio de 

determinados alunos sobre o grupo. Mas, no conjunto, a cooperação 

prevalece. 

A Internet ajuda a desenvolver a intuição, a flexibilidade mental, a 

adaptação a ritmos diferentes. A intuição, porque as informações vão 
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sendo descobertas por acerto e erro, por conexões "escondidas". As 

conexões não são lineares, vão "linkando-se" por hipertextos, textos 

interconectados, mas ocultos, com inúmeras possibilidades diferentes de 

navegação. Desenvolve a flexibilidade, porque a maior parte das 

sequências são imprevisíveis, abertas. A mesma pessoa costuma ter 

dificuldades em refazer a mesma navegação duas vezes. Ajuda na 

adaptação a ritmos diferentes: a Internet permite a pesquisa 

individual, em que cada aluno vai no seu próprio ritmo e a pesquisa 

em grupo, em que se desenvolve a aprendizagem colaborativa. 

 

Na Internet também desenvolvemos formas novas de comunicação, 

principalmente escrita. Escrevemos de forma mais aberta, hipertextual, 

conectada, multilinguística, aproximando o texto e a imagem. Incorporamos 

sons e imagens em movimento. A possibilidade de divulgar páginas pessoais 

e de grupos na Internet gera uma grande motivação, visibilidade, 

responsabilidade para professores e alunos. Todos se esforçam por escrever 

bem, por comunicar melhor as suas ideias. 

Outro resultado comum à maior parte dos projetos na Internet confirma a 

riqueza de interações que surgem, os contatos virtuais, as amizades, as 

trocas constantes com outros colegas, tanto por parte de professores como 

dos alunos. Os contatos virtuais transformam-se, quando é possível, em 

presenciais. A comunicação afetiva, a criação de amigos em diferentes 

países transforma-se num grande resultado individual e coletivo dos 

projetos. 
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2.8.22. Aprender a lidar com a informação. 

Existe uma certa confusão entre informação e conhecimento. Atualmente 

temos acesso a muitos dados, muitas informações disponíveis. Na 

informação os dados estão organizados dentro de uma lógica, de um código, 

de uma estrutura determinada. Conhecer é integrar a informação no 

nosso referencial, no nosso paradigma, apropriando-a, tornando-a 

significativa para nós. O conhecimento não se transmite, o 

conhecimento cria-se, constrói-se. 

 

Com o uso da Internet existe uma facilidade de dispersão. Perdemo-nos no 

emaranhado de possibilidades de navegação. Deixamo-nos arrastar para 

áreas de interesse pessoal, esquecendo a pesquisa inicial. É fácil perder 

tempo com informações pouco significativas, ficando na periferia dos 

assuntos, sem os aprofundar, sem os integrar num paradigma 

consistente. Conhecer dá-se ao filtrar, ao selecionar, ao comparar, avaliar, 

sintetizar, e contextualizar o que é mais relevante e significativo. 

 

Podemos ensinar e aprender recorrendo às tecnologias e programas, que 

incluam o melhor da educação presencial com as novas formas de 

comunicação virtual. Existem momentos em que vale a pena professores e 

alunos encontrarem-se fisicamente, outros em que aprendemos mais 

estando cada um no seu espaço habitual, mas conectados com os demais 

colegas e professores, para intercâmbio constante, tornando real o conceito 

de educação permanente.  
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Quando se ensina à distância, ajuda-se os participantes a equilibrarem as 

necessidades e as habilidades pessoais recorrendo à participação em grupos 

presenciais ou virtuais, onde se formata a informação e consolida o 

conhecimento, trocando experiências, dúvidas e resultados. 

Tanto na aprendizagem  convencional como à distância, temos que aprender 

a lidar com a informação e o conhecimento de formas novas, pesquisando 

muito e comunicando-nos constantemente. Isso faz-nos avançar mais 

rapidamente na compreensão integral dos assuntos específicos, integrando-

os num contexto pessoal, emocional e intelectual mais rico e transformador. 

Assim podemos aprender a mudar as nossas ideias, os nossos sentimentos e 

valores sempre que seja necessário. 

 

É importante sermos professores-educadores com um amadurecimento 

intelectual, emocional e comunicacional que facilite todo o processo de 

organização da aprendizagem. As pessoas abertas, sensíveis, humanas, 

que valorizam mais a pesquisa e o estímulo do que a repreensão, o 

apoio, do que a crítica, são capazes de estabelecer formas 

democráticas de pesquisa e de comunicação. 

 

Tornam-se cada vez mais necessário, a existência de pessoas livres nas 

empresas e nas escolas que modifiquem as estruturas arcaicas, autoritárias 

do ensino escolar -. Só pessoas livres e autónomas  podem educar para a 

liberdade, podem educar para a autonomia, podem transformar a sociedade.  
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Temos de usar as tecnologias para comunicar mais, para interagir melhor, 

para ensinar e aprender melhor. Ensinar com os novas mídias (multimédia, 

audiovisuais, Internet) é uma revolução, se mudarmos simultaneamente os 

paradigmas convencionais do ensino, que mantêm distantes professores e 

alunos. Elas ajudam-nos a rever, a ampliar e a modificar muitas das formas 

atuais de ensinar e de aprender. 

 

2.8.23. Os audiovisuais e o conhecimento. 

Os meios de comunicação, principalmente os audiovisuais, 

desenvolvem formas sofisticadas de comunicação sensorial 

multidimensional, de superposição de linguagens e mensagens, que 

facilitam a aprendizagem e condicionam outras formas e espaços de 

comunicação como o ambiente escolar e o familiar.  

 

Os mídia, principalmente a televisão, falam constantemente no sentir  (as 

ideias estão embutidas num encapsulamento sensorial, intuitivo e afetivo). 

Os meios de comunicação, desde há muito tempo que aperfeiçoam a fórmula 

de comunicar com a maioria das pessoas, tanto crianças como adultas, 

aplicando intuitivamente o paradigma de Gardner, (denomina-se Teoria 

das Inteligências Múltiplas, à teoria desenvolvida por uma equipa de 

pesquisadores da Universidade de Harvard, liderada pelo psicólogo Howard 

Gardner, a partir da década de 1990. A pesquisa identificou e descreveu 

nove tipos de inteligência nos seres humanos: 1-Lógico-matemática 

(capacidade de avaliar objetos e abstrações); 2-Linguística (capacidade de 

dominar idiomas); 3-Musical (habilidade de compor música); 4-Espacial 

(compreensão do mundo visual com precisão, habilidade para o desenho e a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Harvard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
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pintura); 5-Corporal-cinestésia (controlo do movimento do corpo, 

habilidade para ser atleta); 6-Intrapessoal (capacidade de se conhecer a si 

próprio); 7-Interpessoal (capacidade de compreensão das intenções, 

motivações e desejos dos outros); 8-Naturalista (capacidade de 

compreensão das texturas e formas da natureza); 9-Existencial 

(capacidade de reflexão e ponderação sobre questões existenciais e 

filosóficas).  

 

Os meios de comunicação operam imediatamente com o sensível, o 

concreto, principalmente, a imagem em movimento. Os Audiovisuais 

combinam a dimensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo se 

torna cada vez mais alucinante (como nos videoclips). Ao mesmo tempo 

utilizam a linguagem conceitual, falada e escrita, mais formalizada e 

racional. A imagem, palavra e música integram-se dentro de um 

contexto comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que 

facilita e predispõe a conhecer mais favoravelmente.  

A eficácia da comunicação dos meios eletrónicos, em particular da televisão, 

deve-se à capacidade de articulação, de superposição e de combinação de 

linguagens totalmente diferentes - imagens, fala, música, escrita com uma 

narrativa fluída, uma lógica pouco delimitada, géneros, conteúdos e ética 

pouco precisos, o que lhe permite um alto grau de entropia (tendência 

universal de todos os sistemas, de passarem de uma situação de 

ordem para uma crescente desordem), de interferências por parte de 

concessionários, produtores e consumidores.  
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A televisão combina imagens estáticas e dinâmicas, imagens ao vivo e 

gravadas, imagens de captação imediata, imagens referenciais (reais - 

registadas diretamente com a câmara) com imagens criadas no computador. 

Junta imagens sem ligação referencial (não relacionadas com o real) com 

imagens "reais" do passado (arquivo, documentários) e mistura-as com 

imagens "reais" do presente e imagens do passado não reais.  

 

Com o fantástico desenvolvimento das técnicas de computação gráfica, a 

possibilidade de combinação de imagens multiplica-se infinitamente. Cada 

vez torna-se mais difícil observar o real filmado e o real simulado (recriado – 

realidade virtual). A televisão e o vídeo combinam, justapõem, 

misturam imagens a um ritmo cada vez mais alucinante. A duração 

média de cada tomada de vista (plano) situa-se à volta dos três segundos. 

Nos videoclips, ―spots‖ publicitários e programas para jovens o número de 

cortes na imagem aumenta significativamente.  

A combinação de inúmeros tipos de imagens com diferentes ritmos 

provoca um estado de intensa excitação do cérebro, continuamente 

sacudido pelas mudanças de enquadramento, de planos, de pontos 

de vista, difíceis de processar com precisão, rapidez. O olhar, para 

encontrar um mínimo de coerência entre tantas solicitações simultâneas, 

procura integrá-las numa perspetiva de totalidade (leitura do conjunto de 

cada ecrã e não das informações isoladas).  

 

A televisão e o vídeo combinam a multiplicidade de imagens e 

ritmos, com uma variedade fascinante de falas, de música, de sons, 

de textos escritos. A riqueza fantástica de combinações de 
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linguagens agita o nosso cérebro, através de todos os caminhos 

possíveis, atingindo-nos sensorial, afetiva e racionalmente. Somos 

"tocados" pela imagem através dos movimentos de câmara, pela música que 

nos comove, pela narração emocionada de uma vítima ou  de um 

apresentador.  

Enquanto a imagem e a música nos sensibilizam, a palavra e a escrita 

(textos, legendas) orientam a descodificação, racionalizam o processo. 

Normalmente a imagem mostra, a palavra explica, a música 

sensibiliza, o ritmo entretém. Mas as funções mudam, fazem 

intercâmbio, superpõem-se. Todos os sentidos são acionados. Todo o 

nosso ser é atingido, não é só a inteligência. Daí a sua força e o seu 

impacto.  

A organização da narrativa televisiva, principalmente a visual, não se baseia 

somente - e muitas vezes, não primordialmente na lógica convencional, na 

coerência interna, na relação causa-efeito, no princípio de não-contradição, 

mas numa lógica mais intuitiva, mais conetiva. As imagens, as palavras e a 

música vão-se agrupando segundo critérios menos rígidos, mais livres e 

subjetivos dos produtores, que pressupõem um tipo de lógica da receção 

também menos racional, mais intuitiva.  

 

Um dos critérios principais é a contiguidade, a justaposição por algum tipo 

de analogia, de associação por semelhança ou por oposição, por contraste. 

Ao colocar pedaços de imagens ou cenas juntas, em sequência, 

criam-se novas relações, novos significados, que antes não existiam 

e que passam a ser considerados aceitáveis (Efeito de Kulechov , este 

fenómeno foi estudado pelo cineasta e teórico russo Lev Vladimirovictch 
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Kulechov, em 1918. Para ele, no cinema 1+1=3, ou seja o resultado da 

associação de duas imagens é sempre superior ao valor individual de 

cada uma. Lev Kulechov fundou a primeira escola de cinema do mundo, a 

Escola de Cinema de Moscovo. Para Kulechov a essência do cinema era 

a montagem, o resultado de duas imagens em justaposição. A 

montagem era a responsável pelo sentido ou a intenção que se dava ao 

filme, como resultado da manipulação das imagens. O Efeito Kulechov 

consistiu em demonstrar o poder da montagem cinematográfica, na medida 

em que esta era plenamente capaz de conseguir dar significados a uma 

tomada de vista (plano) pela justaposição com uma outra, quando, a 

primeira, por si só, pura e simplesmente, não significaria nada. Para 

demonstrar isso, Kulechov, fez uma experiência, que ficou posteriormente 

conhecida como efeito Kulechov e que serviu de base para a teoria da 

montagem no cinema. Filmou um plano com o ator Ivan Mozjukhin, numa 

expressão neutra, e, repetidas vezes, intercalou-o com imagens diferentes. 

Entre elas uma menina, um prato de sopa e o caixão de uma mulher. O 

resultado foi o público atribuir emoções à expressão de Ivan. Pudovkin 

(outro grande realizador russo) descreveu a reação do público: "o público 

ficou impressionado pela atuação de Ivan... A fome aparente ao ver o prato 

de sopa; a sua seriedade e tristeza em relação à mulher morta; e o seu 

olhar terno ao ver a menina". Mas na verdade, o ator aparecia sempre no 

mesmo plano, feito com total neutralidade e falta de expressão, o resultado 

sobre o público deveu-se à justaposição das imagens). 

 

A televisão opera com uma lógica inclusiva, cria relações inesperadas entre o 

real e o imaginário, o presente, o passado e o futuro.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Montagem
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Os meios audiovisuais são fortes na lógica que atua por comparação, 

explícita ou implícita (metáfora), que procura entender o todo, mais do que 

cada parte desse todo, que através das associações procura descobrir novos 

significados, novas relações, principalmente através das imagens. Mas se na 

imagem encontramos mais liberdade narrativa, no texto falado e escrito da 

televisão a lógica torna-se mais "cativa", organizada, analítica e sintética. 

Principalmente, na voz ―off‖.  

Os meios audiovisuais, combinam lógicas que se combinam diferentemente 

a cada momento. Normalmente a imagem e a palavra complementam-

se, combinando a lógica analógica, metafórica da imagem, com a 

lógica conceitual, racional do texto; noutros momentos, opõem-se. Os 

audiovisuais atingem-nos por caminhos diferentes, simultaneamente. Para 

quem compreende o mundo de forma mais racional, como os adultos, capta 

na televisão mais a lógica da narrativa, principalmente a do texto falado-

escrito. Para a maioria das crianças, jovens e dos que são mais 

sensíveis ao concreto e ao analógico, a forma de contar das imagens 

e da música funciona melhor.  

 

Mas tanto a lógica racional como a analógica, recebem um apoio contínuo da 

lógica sensorial-emocional. A televisão toca-nos, atinge-nos, na relação da 

imagem com a palavra, com a música, toca-nos afetivamente, desperta 

emoções imediatas, que orientam a compreensão da realidade no nível 

analógico ou conceitual.  

A televisão estabelece uma conexão aparentemente lógica entre 

mostrar e demonstrar. Mostrar é igual a demonstrar, a provar, a 

comprovar. A força da imagem é tão evidente que se torna difícil não fazer 
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essa associação comprobatória (acreditamos naquilo que vemos). Também é 

muito comum a lógica de generalizar a partir de uma situação concreta. Do 

individual, tendemos para o geral. Uma situação isolada converte-se numa 

situação padrão. A televisão, transita continuamente entre as 

situações concretas e a generalização.  

Ao mesmo tempo, o não mostrar equivale a não existir, a não acontecer. O 

que não se vê, perde existência. Um fato mostrado com imagem e 

palavra tem mais força do que se for mostrado simplesmente com palavra. 

Muitas situações importantes do quotidiano perdem força, por não terem 

sido valorizadas pela imagem-palavra televisiva.  

Os meios audiovisuais conseguem articular, combinar, integrar a lógica 

convencional (mais organizada e sequencial) com a paralela, associadora, 

multidimensional, repleta de pontos fortes, e reforçada pelos efeitos sonoros 

e pela inserção de bandas musicais.  

Os audiovisuais, em síntese, conseguem comunicar bem, porque nos 

atingem por inteiro. Mas, ao mesmo tempo, podem reduzir a sua 

comunicação a aspectos mais superficiais, simplistas, materialistas. A 

educação precisa de estabelecer pontes entre os meios de 

comunicação e a escola, entre a sua forma de lidar com o 

conhecimento e a da escola. Um dos caminhos é desenvolver, com os 

professores formas de leitura crítica dos meios de comunicação, nas diversas 

áreas do conhecimento. Analisá-los tanto do ponto de vista estético (forma) 

como de conteúdo.  

Para a maior parte das pessoas os meios de comunicação significam 

modernidade, deslumbramento, novidade, fascínio, lazer, relação dinâmica 

com o mundo. Os meios de comunicação parecem transparentes, evidentes, 
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não problemáticos. Os meios representam e apresentam um modo de vida 

desejável e estimulam necessidades e expectativas percebidas como reais. 

Diante da fascinação que exercem os meios audiovisuais, muitos educadores 

e intelectuais criticam-nos de forma radical, por isso apontam, com 

exageros, os seus mecanismos de dominação.  

 

A informação e a forma de ver o mundo predominantes, na 

atualidade, provêm fundamentalmente da televisão. Ela alimenta e 

atualiza o universo sensorial, afetivo e ético que as crianças e os jovens – e 

a grande parte dos adultos - levam a para sala de aula. Na procura 

desesperada pela audiência imediata, fiel e universal, os meios de 

comunicação hiper-exploram as nossas emoções, as nossas fantasias, os 

desejos, os medos e aperfeiçoam continuamente as estratégias e as 

fórmulas de sedução e dependência. Passam com incrível facilidade do 

real para o imaginário, aproximando-os em fórmulas integradoras, como 

nas telenovelas e nos ―reality-shows‖. 

 

Diante deste panorama, os educadores devem contrapor a diferença de 

funções entre a televisão e a escola. A televisão somente entretém enquanto 

que a escola educa. Justamente porque a televisão não diz que educa, fá-lo 

de uma forma mais competente. Ela domina os códigos de comunicação 

e os conteúdos significativos para cada grupo: pesquisa-os,  

aperfeiçoa-os e atualiza-os.  
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2.8.24. Como a Televisão comunica connosco. 

 

Os meios de comunicação, principalmente a televisão, desenvolvem formas 

sofisticadas multidimensionais de comunicação sensorial, emocional e 

racional, superpondo linguagens e mensagens, que facilitam a interação, 

com o público. A televisão fala primeiro do "sentimento" – daquilo que se 

sente, não daquilo que se conhece; as ideias estão embutidas numa 

roupagem sensorial, intuitiva e afetiva.  

 

 

A televisão e o vídeo partem do concreto, do visível, do imediato, 

próximo e que toca todos os sentidos. Mexem com o corpo, com a 

pele, com as sensações e os sentimentos, estão ao nosso alcance 

através dos recortes visuais, dos grandes planos e do som estéreo 

envolvente.  

 

 

Isso dá-nos pistas para se começar na sala de aula pelo sensorial, 

pelo afetivo, pelo que toca o aluno antes de falar de ideias, de 

conceitos, de teorias. Partir do concreto para o abstrato, do imediato 

(do que se segue) para o mediato (estabelece uma relação de causa 

e efeito, que medeia), da ação para a reflexão, da produção para a 

teorização.  
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A eficácia da comunicação dos meios eletrónicos, em particular da 

televisão, deve-se também à capacidade de se renovar e de se 

recriar. Num olhar distante tudo parece igual, tudo se repete, tudo se 

copia; ao olhar mais de perto, por trás da fórmula conhecida, há mil nuances 

e detalhes que introduzem variantes adaptadoras e diferenciadoras.  

 

A força da linguagem audiovisual está em conseguir dizer muito 

mais do que captamos, chegar simultaneamente por muitos mais 

caminhos do que conscientemente percebemos (características das 

visualidades) e encontrar dentro de nós uma repercussão em 

imagens básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com as quais 

nos identificamos ou que se relacionam connosco de alguma forma.  

A televisão e vídeo combinam a dimensão espacial com a cinestésica, 

ritmos rápidos e lentos, narrativas de impacto e de relaxamento. 

Combinam a comunicação sensorial com a audiovisual, a intuição 

com a lógica, a emoção com a razão. A integração começa pelo 

sensorial, o emocional e o intuitivo, para atingir posteriormente o racional. 

Exploram o ―voyeurismo‖, e mostram até a exaustão planos, ângulos, 

―replay‖ de determinadas cenas, situações, pessoas, grupos, enquanto 

ignoram, por vezes, a maior parte daquilo que acontece no quotidiano. 

Mostram a exceção, o inusitado, o chocante, o horripilante, mas também o 

terno.  

 

A organização da narrativa televisiva, das situações, das ideias e valores é 

muito mais flexível e contraditória do que a da escola. As associações são 

feitas por semelhança, por contraste, muitas vezes estéticos. As temáticas 

evoluem de acordo com o momento, a audiência, o impacto.  
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Os temas, nos canais generalistas, são pouco aprofundados, explorando 

mais os pontos de vista emocionais, contraditórios, inesperados. Passam a 

informação em pequenas doses (de forma compactada), organizadas em 

forma de mosaico (rápidas sínteses de cada assunto) e com apresentação 

variada (cada tema dura pouco e é ilustrado).  

 

 

A televisão estabelece uma conexão aparentemente lógica entre 

mostrar e demonstrar. Mostrar é igual a demonstrar, a provar, a 

comprovar. Uma situação isolada converte-se numa situação paradigmática, 

padrão, universal. Ao mesmo tempo, o não mostrar equivale a não existir, a 

não acontecer. O que não se vê, perde existência. 

 

2.8.25. Estratégias de utilização da TV e do vídeo. 

Diante destas linguagens tão sofisticadas, a escola deve aproveitar-se delas, 

conhecê-las, ter materiais audiovisuais mais próximos da sensibilidade dos 

alunos. Gravar documentários da televisão, alguns de excecional 

qualidade dos canais temáticos, como o canal ―História‖,  o ―Odisseia‖, o 

―Discovery‖, o ―National Geographic‖, e outros, da televisão por cabo ou 

por satélite. Deve, posteriormente,  planear estratégias de inserir 

esses materiais em atividades que sejam dinâmicas, interessantes, 

mobilizadoras e significativas, os professores e os alunos podem 

construir  recursos educativos usando esses vídeos juntamente com 

outras imagens, músicas, textos, gráficos e animações. 
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A televisão e a Internet não são somente tecnologias de apoio às aulas, são 

mídias, (meios de comunicação). Podemos analisá-las, dominar as suas as 

linguagens e produzir conteúdos e recursos que os utilizem, de modo a 

divulgarmos o que fazemos. Podemos incentivar a que os alunos filmem 

e apresentem as suas pesquisas em vídeo, em multimédia ou em 

páginas na Internet. E depois analisar as produções dos alunos e a partir 

delas ampliar a reflexão teórica. Todos estes materiais podem vir a 

enriquecer o espólio do centro de recursos de uma escola.  

 

A escola precisa de ser uma observadora atenta do que acontece nos meios 

de comunicação, e mostrá-lo na sala de aula, discutindo-o com os alunos, 

ajudando-os a que percebam os aspectos positivos e negativos das 

abordagens sobre cada assunto. Fazer re-leituras de alguns programas em 

cada área do conhecimento, partindo da visão que os alunos têm, e ajudá-

los a avançar de forma suave, sem imposições e sem maniqueísmos 

(Maniqueísmo - doutrina do persa Manes (215-275), segundo a qual o 

Universo foi criado e é dominado por dois princípios opostos e inconciliáveis, 

o do bem e o do mal; diz-se de uma  doutrina fundada em princípios 

antagónicos, o do bem e o do mal). 

 

Educar com as novas tecnologias é um desafio que até agora não foi 

enfrentado com profundidade. Agora, na escola, no trabalho e em casa, 

podemos aprender continuamente, de forma flexível, reunidos numa sala ou 

distantes geograficamente, mas ligados através de redes de televisão e da 

Internet. O presencial  torna-se mais virtual e a educação à distância torna-

se mais presencial. Os encontros num mesmo espaço físico combinam-se 

com os encontros virtuais, à distância, através da Internet e da televisão.  
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Estamos, cada vez mais, aprendendo através do que fazemos. Os 

modelos de educação tradicional estão desatualizados. Por isso é importante 

experimentar algo novo em cada semestre ou no início de cada período 

escolar. Fazer as experiências possíveis nas nossas condições concretas. 

Propor algo diferente e aliciante, que conduza a uma avaliação de forma 

inovadora e que crie desafios.  

 

Podemos começar por formas de utilização das novas tecnologias mais 

simples e ir assumindo atividades mais complexas. Caminhamos para uma 

flexibilização forte dos cursos, dos tempos, dos espaços, da gestão, da 

interação, das metodologias, das tecnologias e, consequentemente, da 

avaliação. Isto obriga-nos a experimentar pessoal e institucionalmente a 

integração das tecnologias audiovisuais, telemáticas (Internet) e impressas.  

 

Vivemos uma época de grandes desafios no ensino focado na aprendizagem. 

E vale a pena pesquisar novos caminhos de integração do humano e do 

tecnológico; do sensorial, do emocional, do racional e do ético; do presencial 

e do virtual; da integração da escola, do trabalho e da vida. 

  

2.8.26. Propostas para utilização dos audiovisuais na sala 

de aula. 

As tecnologias, são ferramentas que nos permitem sermos criativos. Eis 

algumas formas de trabalhar com o vídeo na sala de aula. Não existe um 

guião rigoroso, e pressupõe total liberdade de adaptação destas propostas à 

realidade de cada professor e dos seus alunos. 
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1 - O Vídeo como SENSIBILIZAÇÃO a um tema. 

Talvez seja a forma mais importante de usar os audiovisuais na sala de aula. 

Um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo assunto, para 

despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilita o 

desejo de pesquisa nos alunos, para aprofundar o assunto do vídeo e da 

matéria abordada. 

 

 

2 - O Vídeo como DOCUMENTÀRIO . 

O vídeo, na maioria das vezes, ajuda a mostrar o que se fala na aula, a 

compor cenários desconhecidos para os alunos. Por exemplo, um vídeo que 

exemplifica como eram os romanos, ajuda a situar os alunos no tempo 

histórico. Um vídeo traz para a sala de aula realidades distantes dos alunos. 

A vida aproxima-se da escola através do vídeo. 

 

 

3 - O Vídeo como SIMULAÇÃO. 

O vídeo pode simular experiências de química que seriam perigosas em 

laboratório ou que exigiriam muito tempo e recursos. Um vídeo pode 

mostrar o crescimento acelerado de uma planta, de uma árvore - da 

semente até a maturidade - em poucos segundos, pode explicar o 

funcionamento de uma máquina, invento ou engenho. 



346  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

4 – O Vídeo como CONTEÚDO DE ENSINO. 

Um vídeo pode-nos mostrar determinado assunto, de uma forma direta ou 

indireta. De forma direta, quando nos informa sobre um tema específico 

orientando a sua interpretação. De forma indireta, quando nos mostra um 

tema, mas permitindo abordagens múltiplas, interdisciplinares. Geralmente é 

o caso dos vídeos pedagógicos. O professor deve estar atento para gravar 

o material audiovisual mais utilizado, para não depender sempre do 

empréstimo ou do aluguer desses conteúdos. 

 

5 - O Vídeo como PRODUÇÃO de eventos. 

Quando usamos o vídeo para registo de eventos, de aulas, de estudos do 

meio, de experiências, de entrevistas ou depoimentos. Isto facilita o trabalho 

do professor, dos alunos e dos futuros alunos. O professor deve poder 

documentar o que é mais importante para o seu trabalho, ter o seu próprio 

material de vídeo assim como tem os seus livros e seus apontamentos para 

preparar as suas aulas.  

 

6 - O Vídeo como RECURSO produzido pelos alunos e/ou pelo 

professor. 

 

Podemos interferir, modificar um determinado programa gravado da 

televisão ou outro material audiovisual, acrescentar uma nova banda sonora, 

editar o material de forma compacta que permita a síntese de uma assunto, 

ou introduzindo novas cenas com novos significados, novos grafismos, novas 
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tabelas, legendas, animações, etc.. Os professores precisam de perder o 

receio, de recriar e aprender a manipular, pedagogicamente, as imagens e 

os sons, de modo a produzir os seus próprios recursos educativos, da 

mesma maneira que o fazem a um texto escrito, modificando-o, 

acrescentando novos dados, novas interpretações, contextos mais próximos 

do aluno, reconstruindo novos conteúdos. Os alunos também podem 

participar neste processo produzindo recursos audiovisuais para a aula ou 

reeditando outros já existentes (aprendizagem participativa). Os conteúdos 

finais podem ser alojados em canais ou portais de vídeo para toda a 

comunidade ter acesso. 

 

 

7- O Vídeo como EXPRESSÃO. 

 

Utilizar o suporte videográfico como meio de  expressão, como nova forma 

de comunicação, adaptada à sensibilidade principalmente das crianças e dos 

jovens. As crianças adoram fazer vídeos e a escola deve incentivar a 

produção de pesquisas em vídeo, pelos alunos. A produção em suporte 

vídeográfico tem uma dimensão moderna, lúdica. Moderna, como um meio 

contemporâneo, novo e que integra linguagens visuais. Lúdica, pela 

miniaturização das câmaras, que permitem brincar com a realidade, levá-la 

para qualquer lugar, onde a possamos exibir. Filmar é uma experiência 

muito envolvente, tanto para as crianças como para os adultos. Os alunos 

podem ser incentivados a produzir dentro de uma determinada matéria, ou 

dentro de um trabalho interdisciplinar. E também produzir programas 

informativos, feitos por eles e colocá-los em horários e lugares visíveis, 

dentro da escola, e onde muitas crianças possam assisti-los. 
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8 - O Vídeo como AVALIAÇÃO. 

Utilizar o vídeo para fazer avaliação e auto-avaliação dos alunos, do 

professor e dos processos. 

 

9 - O Vídeo ESPELHO. 

Ao vermo-nos a nós próprios no ecrã, podemos refletir sobre nós,  podemos 

compreender-nos, descobrir o nosso corpo, os nossos gestos, as nossas 

manias. O vídeo-espelho para análise do grupo e dos papéis de cada um, 

para acompanhar o comportamento de cada um, do ponto de vista 

participativo, para incentivar os mais retraídos e pedir aos que falam muito 

para darem mais espaço aos colegas. 

O vídeo-espelho é de grande utilidade para o professor ver-se, examinar a 

sua comunicação com os alunos e as suas qualidades e defeitos. 

 

 

10 - Vídeo como INTEGRAÇÃO/RED (Recurso Educativo Digital) 

audiovisual. 

Utilizar os vídeos integrados noutros mídias, que resultem em apresentações 

multimédia. À semelhança do Vídeo como RECURSO produzido por 

professores e/ou alunos, pode-se gravar em vídeo programas da televisão, 

extrair cenas de DVD’s, descarregar vídeo do YouTube, ou outros portais de 

vídeo, e juntar imagens fixas, fotografias, sons e músicas, resultando num 

recurso educativo digital, que integra todas essas fontes. O resultado final 
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pode ser gravado em CD-Rom, DVD ou Pen. É importante iniciar os alunos 

na linguagem audiovisual e multimédia, como a digitalização e tratamento 

de imagens, a edição de vídeo, e a conversão de ficheiros de vídeo e de 

imagem fixa.  

 

2.8.27. Visionamento e dinâmicas de análise de um vídeo. 

1 - Antes da exibição: 

- Informar apenas os aspectos gerais do vídeo (o autor, a duração, os 

prémios...). Não interpretar antes da exibição, não pré-julgar (para que cada 

um possa fazer a sua leitura). Verificar o vídeo antes. Conhecê-lo.  

 

2 - Durante a exibição: 

- Anotar as cenas mais importantes. Se for necessário (para fazer um rápido 

comentário) colocar em ―pause‖ . Observar as reações do grupo, às cenas, 

aos planos, à estética, à narrativa, às pontuações cinematográficas, à 

construção dos personagens, outros aspectos técnicos, pedagógicos, 

comportamentais, etc...  

3 - Depois da exibição: 

 

- Rever as cenas mais importantes ou difíceis. Se o vídeo é complexo, exibi-

lo uma segunda vez, chamando a atenção para determinadas cenas, para a 

banda musical, os diálogos, os efeitos, as frases mais importantes, outras 
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situações. Passar ―frame a frame‖ as imagens mais significativas. Comentar 

o vídeo em grupo. 

4 - Dinâmicas de análise: 

4.1 - Análise em grupo: 

O professor exibe as cenas mais importantes e comenta-as junto com os 

alunos, a partir do que estes destacam ou perguntam. É uma conversa sobre 

o vídeo, com o professor como moderador. 

O professor não deve ser o primeiro a dar a sua opinião, principalmente em 

matérias controversas, nem deve monopolizar a discussão. Deve posicionar-

se, depois dos alunos, trabalhando sempre dois planos: o ideal e o real; o 

que deveria ser (modelo ideal) e o que costuma ser (modelo real). 

4.2 - Análise globalizante: 

Depois da exibição fazer, estas quatro perguntas: 

 

- 1 . Quais são os aspectos positivos do vídeo ? 

 

- 2. Quais são os aspectos negativos do vídeo ? 

 

- 3. Quais são as principais ideias tratadas no vídeo (qual o Tema) ? 

 

- 4. O mudariam no vídeo ? 
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O professor e os alunos destacam as coincidências e divergências. O 

professor faz a síntese final, devolvendo ao grupo as leituras predominantes 

(onde se expressam valores, que mostram como o grupo é). 

 

4.3 - Análise concentrada: 

Escolher, depois da exibição, uma ou duas cenas marcantes. Revê-las uma 

ou mais vezes.  

Perguntar (oralmente ou por escrito): 

 

- 1. O que chama mais a atenção (imagem/som/os diálogos); 

 

- 2. O que dizem as cenas (quais os significados); 

 

- 3 . Quais as consequências, quais as aplicações (para a nossa vida, para o 

grupo). 

 

4.4 - Análise "funcional": 

Antes da exibição, escolher algumas funções ou tarefas (desenvolvidas por 

vários alunos): 

-1. O contador de cenas (descrição sumária de cada cena, por um ou mais 

alunos); 
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-2. Anotar as palavras-chave; 

-3. Anotar as imagens mais significativas; 

-4. Fazer a caracterização dos personagens; 

-5. Fazer o levantamento da música e dos efeitos; 

-6. Mudanças acontecidas no vídeo (do começo até o final). 

 

Depois da exibição, cada aluno fala e o resultado é colocado no quadro. A 

partir do quadro, o professor completa com os alunos as informações, 

relaciona os dados, questiona as soluções apresentadas. 

  

 

4.5 - Análise da linguagem: 

- 1 . Que história é contada (reconstrução da história); 

- 2. Como é contada essa história; 

- 3. O que lhe chamou a atenção visualmente; 

- 4. O que se destaca nos diálogos e na música; 

- 5. Que ideias passam claramente o vídeo (o que trata claramente esta 

história) 

- 6. O que contam e representam os personagens; 
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- 7. Qual o modelo de sociedade apresentado; 

- 8. Qual a ideologia do vídeo 

- 9. Quais as mensagens não questionadas (pressupostos ou hipóteses 

aceites de antemão, sem discussão); 

- 10. Quais os valores afirmados e negados pelo vídeo (como são 

apresentados a justiça, o trabalho, o amor, o mundo, etc.) 

- 11. Como cada participante julga esses valores (concordâncias e 

discordâncias nos sistemas de valores envolvidos). A partir de onde cada um 

de nós julga a história. 

 

4.6 - Completar o vídeo: 

- 1.  Exibe-se um vídeo até um determinado ponto. 

 

- 2. Os alunos desenvolvem, em grupos, um final próprio e justificam o 

porquê da escolha. 

 

- 3. Exibe-se o final do vídeo. 

 

- 4. Comparam-se os finais propostos e o professor manifesta também a sua 

opinião. 
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4.7 - Modificar o vídeo: 

- 1. Os alunos procuram vídeos e outros materiais audiovisuais sobre um 

determinado assunto. 

- 2. Modificam, adaptam, editam, narram, sonorizam diferentemente, 

remontam. 

- 3. Criam um novo material adaptado à sua realidade, à sua sensibilidade. 

 

4.8 - O Vídeo Produção: 

- 1. Contar em vídeo um determinado assunto. 

 

- 2. Pesquisar em jornais, revistas, fazer entrevistas com pessoas. 

 

- 3. Elaboração do guião, gravação, edição, sonorização, créditos. Exibição 

na turma e/ou em circuito interno. 

 

- 4. Fazer comentários positivos e negativos. A diferença entre a intenção e 

o resultado obtido. 

  

4.9 - O Vídeo Espelho: 

A câmara regista pessoas ou grupos e depois observa-se o resultado com os 

comentários de cada um sobre seu desempenho e sobre o dos outros.  
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O professor olha para o seu desempenho, comenta e ouve os comentários 

dos outros. 

 

4.10 - Outras dinâmicas interessantes: 

- Dramatizar situações importantes do vídeo (filme) assistido e discuti-las 

comparativamente. Usar a representação, o teatro como meio de expressão 

do que o vídeo mostrou, adaptando-o à realidade dos alunos.  Comparar - 

principalmente em aulas de literatura portuguesa ou estrangeira - um vídeo 

baseado numa obra literária com o texto original. Destacar os pontos fortes 

e fracos do livro e da adaptação audiovisual.  

 

 

 

 

2.8.28. A informação na televisão e no vídeo. 

1 – Comparar  jornais e noticiários. 

Um dos campos mais interessantes da utilização do vídeo para 

compreender a televisão na sala de aula é o da análise da 

informação, para ajudar professores e alunos a perceber melhor as 

possibilidades e limites da televisão e do jornal como meio 

informativo.  
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O professor pode propor inicialmente algumas questões gerais sobre a 

informação para serem discutidas em pequenos grupos e depois em 

plenário. 

- 1.  Como eu me informo? 

  

- 2. Que telejornal prefiro e porquê?  

 

- 3. O que não gosto neste telejornal e gostaria de mudar? 

  

- 4. Que semelhanças e diferenças percebo nos vários telejornais?  

 

- 5. Que análise faço dos dois principais jornais impressos? Pode-se fazer 

uma análise específica de um programa informativo da televisão (por 

exemplo, do Jornal Nacional) e de dois jornais impressos do dia seguinte. O 

professor pede a um dos alunos que anote a sequência das notícias do 

telejornal e, a outro, que cronometre a duração de cada notícia. Depois da 

exibição, o professor pede que os alunos se dividam em grupos e que alguns 

analisem o telejornal e pelo menos dois analisem os jornais impressos (cada 

grupo um jornal). 

 

2 - Questões para análise do Telejornal. 

- 1. Que notícias chamaram mais a atenção (notícias que sensibilizaram 

mais, que marcaram mais). Porquê?  
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- 2. Que notícias são mais importantes para cada um ou para o grupo. 

Porquê? 

 

- 3. O que considerou positivo nesta edição do telejornal (técnicas, 

tratamento de algumas matérias, interpretação...) ; 

 

- 4. O que discorda neste telejornal (de algumas notícias em particular ou 

em geral). 

 

3 - Questões para análise do jornal impresso. 

 

- 1. Notícias mais importantes para o jornal (quais são as mais importantes 

da primeira página). Qual o enfoque dado. 

  

- 2. Que notícias coincidem com o telejornal (a coincidência é total ou há 

diferenças de interpretação?)  

 

- 3. Que notícias são diferentes do telejornal (notícias que o telejornal 

anterior não divulgou).  

 

- 4. Qual é a opinião do jornal nesse dia (análise dos editoriais, das 
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matérias, que normalmente estão na segunda ou terceira página e não estão 

assinadas).  

 

O professor pode reconstruir a sequência das notícias por escrito à frente do 

plenário e pede ao cronometrista que anote a duração de cada matéria.  

 

Cada grupo coloca no plenário as respostas à primeira questão. O professor 

procura reconstruir com todos os alunos as notícias mais importantes para a 

emissora e para o jornal impresso. Vê as coincidências e as discrepâncias. 

Convém analisar a notícia mais importante com calma, exibindo-a de novo, 

observando a estrutura, as técnicas utilizadas, as palavras-chave, a 

interpretação. E assim vão respondendo às outras três questões, sempre 

confrontando a informação da televisão com a do jornal impresso, 

observando as omissões mais importantes.  

 

Com esta análise não se chega a uma visão de conjunto, mas percebe-se a 

parcialidade na seleção das notícias, na ênfase dada, na relativização 

da informação, na espetacularização da televisão como uma das armas 

importantes para atrair o telespectador. 

 

4 - A informação a partir da Produção. 

A análise também pode partir de uma dinâmica que utiliza a produção 

de um jornal pelo grupo utilizando o mesmo material informativo 

prévio. O coordenador grava um ou dois telejornais da mesma noite e 

adquire alguns exemplares de dois ou três jornais impressos do dia seguinte. 
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Os grupos recebem os mesmos jornais impressos. Cada grupo elaborará um 

noticiário videográfico de cinco minutos, a partir dos jornais, seguindo a 

ordem que achar mais conveniente. 

Cada grupo grava o seu noticiário ou lê-o como se fosse ao vivo, podendo 

incluir pequenas reportagens. Pede-se a alguns participantes que anotem a 

sequência das notícias, a sua duração e as palavras-chave de cada notícia. 

Colocam-se esses dados em público - num quadro. Discute-se em plenário 

as coincidências e diferenças de cada grupo na seleção e tratamento do 

mesmo material informativo inicial. 

Numa segunda etapa os alunos relatam acontecimentos que presenciaram - 

pessoalmente ou que conhecem bem - e comparam-nos ao modo como 

apareceram nos jornais e na televisão. 

Esta técnica enriquece a análise com o processo de seleção de cada 

grupo. Exemplifica os mecanismos envolvidos no tratamento da informação 

mais claramente porque são percebidos na análise da própria produção. Por 

outro lado, as interferências ideológicas no processo de escolha também se 

mostram mais evidentes. De qualquer forma, mais que a análise de um 

programa, o importante é tornar a pessoa mais atenta a todo o 

processo informativo, às mediações conjunturais e do processo de 

produção da indústria cultural que interferem nos resultados 

informativos.  

Os alunos também podem fazer um pequeno jornal impresso ou em vídeo, 

com notícias das aulas e da vida deles. Depois, o professor discute com os 

alunos como foi o processo de seleção das notícias e de produção do jornal 

ou telejornal. 
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3.  INVESTIGAÇÃO. 

 

Figura 63 

 

3.1. Planificação do trabalho de investigação. 

Título:  “Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade” 

Tema da Investigação: 

Uso das tecnologias audiovisuais e multimédia nas aprendizagens e 

a participação dos alunos como criadores de recursos educativos 

digitais (recursos educativos produzidos com tecnologias 

audiovisuais e multimédia). 

Problema: 

Como melhorar a atenção, a integração, a aprendizagem e a 

participação dos alunos, usando as tecnologias audiovisuais e 

multimédia nas aprendizagens ? 
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Objetivos: 

1 – Inquirir, alunos, professores e funcionários sobre a utilização  de  

recursos educativos produzidos com tecnologias audiovisuais e 

multimédia. 

2 – Analisar a utilização, na sala de aula, de recursos educativos 

produzidos com tecnologias audiovisuais e multimédia. 

3 – Analisar condutas e comportamentos resultantes da utilização de 

recursos educativos produzidos com tecnologias audiovisuais e 

multimédia. 

4 – Aferir de que modo a utilização, na sala de aula, de recursos 

educativos produzidos com tecnologias audiovisuais  e multimédia,  

melhora  a  atenção, a Integração e as aprendizagens. 

5 – Tipificar a participação dos alunos como criadores de  recursos  

educativos digitais e o seu envolvimento nas aprendizagens. 

6 - Identificar as motivações dos alunos para as aprendizagens. 

 

7 – Identificar as metodologias, os conceitos e as práticas de ensino, 

dos professores. 

 

8 – Questionar os alunos sobre o modo de melhorar as 

aprendizagens. 

  

9 – Correlacionar a evolução do homem e o desenvolvimento da sua 

atividade cognitiva com o sentido da visão e o universo pictórico das 

imagens. 
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10 – Correlacionar a utilização de recursos educativos baseados em 

imagens e sons, e o seu efeito na memorização e atenção, nas 

aprendizagens dos alunos. 

 

Variáveis / Temas: 

1 – Melhoria da integração, nos processos de aprendizagem, para 

alunos surdos, ou com dificuldades na aprendizagem. 

2 – Melhoria  da  integração, nos  processos de aprendizagem,  para  

alunos  de origem emigrante. 

3 – Possibilidade de se aprender a ritmos, velocidades e 

necessidades diferentes. 

4 – Conceito do estudante-autor (aluno como produtor de conteúdos 

para aprendizagem). O Aluno participa na sua própria aprendizagem. 

 

Metodologia: 

1 – Elaborar uma grelha da calendarização de todo o processo de 

investigação. 

2 – Selecionar grupos distintos de  alunos  e  professores, que  usem  

ou  não recursos educativos produzidos com tecnologias 

audiovisuais  e  multimédia, e observar parâmetros como a atenção, 

a disciplina, a motivação, a participação e a apreensão de 

conhecimentos, na sala de aula. 
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3 – Fazer investigação qualitativa e  quantitativa,  através  de  

instrumentos  de medida, (questionários e entrevistas) e  observar  

os  parâmetros  referidos  no Ponto 2. 

4 – Fazer investigação baseada em estudo de casos e observar os 

parâmetros referidos no Ponto 2. 

5 – Fazer pesquisa teórica fundamentada sobre o funcionamento  do 

cérebro e o processamento cognitivo, envolvendo  a  atenção,  a 

perceção,  a memória, a imaginação, a criatividade e a linguagem. 

6 – Analisar e confrontar, as informações obtidas durante a 

investigação, com a fundamentação teórica e tirar conclusões.  

7 – Produzir e editar um trabalho multimédia e outro escrito, sobre o 

processo de investigação e as conclusões obtidas. 

 

Amostra: 

População: 

– Alunos e professores do ensino secundário, diurno e noturno, do 

curso de Comunicação Audiovisual, da Escola Secundária António 

Arroio,  em Lisboa. Ano letivo 2008/2009. 

Nota: Este universo teve alargamento até 2012. 

 

Dimensão da Amostra: 

– Turmas dos 10º, 11º e 12º anos, num total de 280 alunos e 30 

professores. 
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Procedimento de seleção: 

1 – Proceder a uma amostragem  estratificada de alunos do 10º, 11º  

e  12º anos,  do  curso  de  Comunicação  Audiovisual,  através  de  

questionários (quantitativos e qualitativos). 

2 – Selecionar um  grupo  restrito de  professores da  escola, que  

utilizem métodos de ensino com recursos  educativos digitais.  

3 – Proceder a uma amostragem aleatória da escola, inquirindo os 

alunos e professores, através de questionários. 

Procedimento para recolha de dados: 

1 – Realizar questionários de resposta fechada  e outros de resposta 

aberta, de forma  a   obter  informações  sobre,  a  atenção,  a  

disciplina,  a  motivação,  a participação e a aprendizagem, 

resultantes da utilização de recursos educativos digitais, na sala de 

aula.  

2 – Realizar entrevistas a professores, alunos e funcionários, em 

suporte videográfico. 

3 – Observar e registar comportamentos e práticas, na sala de aula. 
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Calendarização: 

 

 

Tarefas 

Diagrama de Gantt 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3  

4 

5 6   

1-Analisar e 

estudar 

bibliografía 

sobre o tema da 

investigação. 

x x x x x x x x x x x x x x       

2-Elaboração 

de 

questionários. 

   X                 

3-Administração 

dos 

questionários. 

    X X               

4-Análise dos 

dados da 

amostra. 

      X X             

5-Planificação e 

desenvolviment

o 

de observação. 

    X X               

6-Administração 

de entrevistas. 

    X X               
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7-Análise dos 

registos 

observados. 

      X X             

8 –Redação 

da investigação 

e produção de 

conteúdos. 

        X X X X X X X X X    

9 –Apresentação 

dos trabalhos 

ao Diretor de 

Tese. 

              X X     

                                                                                                   Quadro 3 

 

                                             

                                          

 

Acima, o diagrama de Gantt (gráfico usado para ilustrar o avanço das 

diferentes etapas de um projeto. Desenvolvido em 1917 pelo engenheiro 

mecânico Henry Gantt, e utilizado como uma ferramenta de controle de 

produção. Nele podem ser visualizadas as tarefas e o tempo utilizado para 

cumpri-las), com a calendarização da planificação da minha investigação 

(Quadro 3). O Quadro 4, mostra, em esquema, as fases da investigação. 
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                                                                                            Quadro 4 
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3.2. Questionários. 

 

 

Figura 64 
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4. ESTRATÉGIA DA INVESTIGAÇÃO. 

 

 

Figura 65 

 

 

4.1. Escolha do tema. 

Escolhi o tema “Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e 

Diversidade”, porque tinha matéria prima acessível (alunos, professores e 

funcionários), é uma área onde eu leciono, e também, porque me fascina e 

seduz, o universo das aprendizagens e o da produção de recursos educativos 

baseados em tecnologia audiovisual. Para além dos motivos referidos, o 

tema conceptual da aprendizagem e das tecnologias educativas baseadas 

em meios audiovisuais,  é muito atual. 
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4.2. Planificação da investigação. 

Depois de escolher uma temática de investigação e de a ter proposto ao 

meu orientador, o Prof. Dr. José Maria Fernandéz Batanero, que a aprovou, 

começei por definir o plano de desenvolvimento da minha 

investigação. Este plano de desenvolvimento da investigação, previu uma 

fase inicial de pesquisa e recolha de informação teórico-cientítica sobre a 

aprendizagem, a memória, o funcionamento do cérebro, a fisiologia da 

visão, a evolução emotiva, a evolução humana, a diversidade e os meios 

audiovisuais. Numa segunda fase calendarizei a conceção, elaboração, 

produção e administração de instrumentos de recolha de informação, como 

entrevistas e questionários, a professores, alunos e funcionários. Numa 

terceira fase,  desenvolvi um trabalho de análise dos registos observados, de 

confrontação com a pesquisa teórica e de elaboração das conclusões tiradas. 

Todo este trabalho resultou na redação desta tese e na produção de um 

conteúdo multimédia sobre ―Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e 

Diversidade‖.  

 

4.3. Questionários, testes e entrevistas.  

De acordo com a planificação, e depois de ter lido vários textos sobre a 

aprendizagem, a memória, o funcionamento do cérebro, a fisiologia da 

visão, a evolução emotiva, a evolução humana, a diversidade e os meios 

audiovisuais, fiz um alinhamento das questões e das dimensões a serem 

consideradas nos questionários para professores e alunos, e das 

perguntas a colocar nas entrevistas em vídeo. Posteriormente elaborei uns 

modelos prévios de questionários que foram supervisionados pelo meu 

orientador o Prof. Dr. José Maria Fernandéz Batanero.  
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Os questionários dividiram-se em vários grupos. Nos questionários 

destinados aos alunos, um grupo destinou-se a aferir a forma como os seus 

professores e a escola,  tiram proveito das  tecnologias de informação e de 

comunicação para apoio às aprendizagens. Outro grupo destinou-se a aferir 

o envolvimento dos alunos nos processos de ensino e aprendizagem,  e das 

suas atitudes perante a escola. 

Nos questionários para os professores, o objetivo foi o de perspetivar de que 

forma a  escola e os professores,  tiram proveito dos atuais e futuros 

desenvolvimentos destas tecnologias, quais  as  estratégias  pedagógicas, os 

recursos didácticos que utilizam e de que modo isso altera os seus métodos 

e  processos de  ensino. Realizei, também, testes, em vários grupos etários, 

destinados a aferir a capacidade de memorização de palavras e de imagens. 

A administração dos questionários e dos testes foi feita depois de prévio 

acordo com os alunos e professores envolvidos. Os alunos realizaram-nos na 

sala de aula e os professores durante uma ação de formação em recursos 

educativos digitais, concebida, orientada e ministrada por mim e por mais 

dois colegas meus, um da área da informática e outro das ciências exatas.  

 

Os testes de memorização consistiram em  mostrar durante 25 segundos, 

uma folha com 14 palavras e logo de seguida era-lhes dado outra folha com 

49 palavras que também continha as 14 palavras iniciais, e onde se pedia 

para marcarem as que se lembravam de tirem visto escritas na primeira 

folha. Tinham 60 segundos para marcarem o máximo de palavras de que 

lembravam. O processo repetiu-se para as imagens, a folha inicial também 

continha 14 imagens e a segunda folha 49 imagens. Fiz, ainda, um teste 

para identificar as cores que são mais fáceis de reter na memória. Embora o 

público alvo e o universo da amostra, destes meus testes, fossem os alunos 
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(10º, 11º e 12º anos) do curso de comunicação audiovisual, e os 

professores, estendi-os também a um pequeno grupo de crianças dos 7 aos 

12 anos, e a alunos do ensino superior para ter mais elementos de 

comparação. 

 

Depois de os ter combinado previamente, realizei registos videográficos 

sobre a opinião de professores, alunos e funcionários, relativamente à 

escola, aos processos de aprendizagem e à utilização de tecnologias 

educativas e de meios audiovisuais. Estas reportagens foram posteriormente 

editadas de forma a sintetizarem os aspectos mais importantes da opinião 

de cada entrevistado, e integradas numa apresentação multimédia. O 

registo da imagem, do som e a iluminação, também, foram da minha 

responsabilidade. Usei uma videocâmara digital (MiniDV), montada num 

tripé, sensivelmente à altura do peito, em perspetiva normal e num 

enquadramento de plano médio ou próximo (da cabeça até à cintura ou 

peito). Na iluminação utilizei uma luz frontal com um difusor (luz suave) 

colocada ao lado da câmara e uma luz de recorte (contraluz) colocada por 

detrás dos entrevistados para lhes dar recorte. Utilizei um microfone 

direcional para melhorar a captação do som e evitar ruídos ambientes. 

 

4.4. Ação de formação em RED. 

Ação de formação em Recursos Educativos Digitais (RED). Embora não 

estivesse nos meus objetivos iniciais  desenvolver qualquer ação de 

formação dentro do âmbito desta investigação, isso acabou por acontecer: 

primeiro porque em contatos iniciais com os meus colegas, apercebi-me da 

existência de um défice formativo na área das novas tecnologias aplicadas 
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aos processos de ensino e aprendizagem; segundo, porque pertenci, durante 

dois anos ao conselho pedagógico da escola António Arroio, como 

coordenador do departamento de audiovisuais, e durante esse período,  

existiu uma preocupação da escola em oferecer formação nessa área, 

seguindo as orientações do Ministério da Educação como áreas prioritárias 

nas políticas de educação. Por último, devido ao sentido de  oportunidade 

que uma ação de formação nesta temática, me pudesse oferecer na recolha 

de elementos importantes para a minha investigação.  

 

Assim, numa reunião de conselho pedagógico, em que se fazia o 

levantamento das necessidades de formação dos vários grupos disciplinares, 

com vista à definição do plano de formação para 2008/09 e perante a 

constatação de que quase todos os grupos tinham identificado necessidades 

de formação em tecnologias informáticas, propus-me partilhar com os 

colegas uma série de competências que são de grande utilidade na produção 

de recursos educativos digitais. Os colegas Nuno Fernandes e Rita Bastos, 

responsáveis, nomeadamente, pela  coordenação do departamento de 

Ciências, e do departamento de TIC (Tecnologias de Informação e 

Comunicação), imediatamente se disponibilizaram para planear uma ação de 

formação na modalidade de projeto, em Recursos Educativos Digitais. 

 

Esta ação de formação integrou o plano de formação, dentro do Plano de 

Atividades da Escola, tendo os formadores acordado em realizar a formação 

no âmbito da componente não letiva. 

Para além dos objetivos mais imediatos de formação em competências 

tecnológicas, a modalidade de projeto escolhida tinha outros objetivos, que 

concorriam para o projeto educativo, nomeadamente o de criar dinâmicas de 
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trabalho colaborativo inter e transdisciplinar no seio do corpo docente da 

Escola, de promover uma cultura de auto-formação, de estimular a criação 

de novos canais de comunicação na Escola, através da utilização da 

plataforma Moodle, e de produzir recursos educativos para a atividade letiva, 

ou por exemplo para a avaliação interna da Escola, ou ainda para divulgação 

na página internet da Escola e outros. Assim, pretendia-se que os 

professores que frequentassem esta formação viessem a disseminar nos 

vários grupos de trabalho o que tinham aprendido, no que diz respeito à 

utilização das ferramentas computacionais, estimulando a partilha de 

saberes e de recursos e o trabalho colaborativo. Nesse sentido, os vários 

grupos deveriam escolher as pessoas que apresentassem melhor perfil para 

levar esta tarefa a bom termo. 

No início do ano letivo de 2008/09 foi feita a recolha dos nomes de 

candidatos propostos pelos departamentos, e de outras inscrições de 

professores interessados, nomeadamente do meu departamento de 

audiovisuais. 

Foi distribuído por todos os inscritos (e, posteriormente, a toda a Escola, 

para preenchimento de algumas vagas sobrantes) um questionário para:  

 conhecer as preferências de horário dos candidatos, em função das 

disponibilidades de horário dos formadores; 

 fazer um  levantamento dos programas (software) que os candidatos já 

dominavam e de quais os que gostariam de aprender; 

 conhecer os seus projetos pessoais relativamente aos recursos digitais 

que pretendiam produzir durante a formação. 

  

Com base nesse questionário, especialmente nas escolhas de horário por 

parte dos candidatos, organizaram-se duas turmas cujas sessões 
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presenciais foram agendadas respetivamente às segundas e às 

quartas-feiras, entre as 16:30 e as 19:00 horas. 

Foi previsto que haveria duas ou três sessões presenciais de cada turma por 

mês, para dar tempo aos formandos, entre sessões, de desenvolverem os 

seus projetos (nesta modalidade uma sessão presencial corresponde a três 

horas de formação), e para não sobrecarregar demasiado os formadores. 

Assim, decidimos começar a formação em Fevereiro, ou não seria possível 

completá-la até final do ano letivo.  

 

Desenvolvimento do projeto: 

As sessões presenciais decorreram todas na sala de reuniões da Escola, que 

dispõe de alguns computadores ligados à Internet, para além de um ponto 

de rede wireless. Por sugestão dos formadores (Delfim Ramos, Nuno 

Fernandes e Rita Bastos) muitos formandos optaram por trazer os seus 

próprios portáteis – onde foram instalando algum software necessário ao 

desenvolvimento do seu projeto, ou que foram configurando de acordo com 

as suas preferências. De lembrar que, devido a esta ação, muitos foram os 

colegas que aderiram ao programa “e-escola” lançado pelo Ministério da 

Educação para a aquisição de computadores portáteis por professores e 

alunos. Outros formandos preferiram utilizar os computadores da sala ou os 

portáteis da Escola, que requisitavam para o efeito. Assim, nas sessões 

presenciais de trabalho, cada formando trabalhava num computador. O 

único problema técnico que se verificou foi a baixa capacidade da rede 

wireless e a falta de pontos de ligação à rede fixa, o que impediu alguns 

formandos, pontualmente, de se ligarem à rede e à internet. Este fato foi 

mais problemático para os formandos que estavam a trabalhar na 

plataforma Moodle.  
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Na primeira sessão, nós os formadores começamos por explicitar em que 

consiste a modalidade de projeto, quais os objetivos da ação e o que se 

esperava de cada formando. Demos a palavra aos formandos para 

apresentarem as ideias que tinham para os seus projetos, e estabeleceu-se 

assim um debate em que essas ideias foram enriquecidas com outras vindas 

dos formadores ou dos outros formandos. Esse debate permitiu-nos, a nós, 

formadores, definir algumas linhas de atuação, assim como conteúdos de 

formação a apresentar em futuras sessões e organizar grupos de trabalho 

nas sessões que  distribuímos entre nós, de acordo com as nossas 

especialidades (eu, a área dos audiovisuais, apresentações e imagem, a Rita 

aplicações para estatística  e Geometria Descritiva e o Nuno área de 

informática, Moodle e sistemas). 

Na primeira sessão foi feita uma apresentação da plataforma Moodle pelo 

formador Nuno Fernandes, dado que se pretendia que a plataforma fosse o 

meio de comunicação privilegiado entre as sessões presenciais. Assim, foi 

pedido a todos os formandos que explicitassem, mais uma vez e depois de 

terem debatido o seu projeto, quais os recursos educativos que pretendiam 

produzir, com que objetivos, sobre que conteúdos, etc., mas agora num 

fórum a isso destinado, na plataforma. Quase todos os formandos 

cumpriram essa tarefa, embora alguns tivessem de ser acompanhados de 

perto por um formador para o fazer, uma vez que ainda não dominavam 

competências muito básicas. 

As sessões presenciais entre a 2ª e a 8ª funcionaram todas mais ou menos 

do mesmo modo: os formandos estavam organizados em grupos de 

interesses, e trabalhavam nos seus projetos com o apoio dos formadores. 

Nalgumas dessas sessões, apresentei alguns conteúdos de interesse geral ao 

conjunto dos formandos sobre o modo de construir e fazer apresentações, 

sobre a produção de recursos educativos, pesquisa de imagens e de vídeos 
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na Internet e como os descarregar para os utilizarmos nas apresentações, os 

formatos de ficheiros de imagem e de vídeo, os codecs e a compressão, e a 

digitalização de imagens.  A Prof.ª. Rita apresentou algumas funcionalidades 

do Excel e do GSP (Geometria Descritiva) e mostrou como criar e utilizar 

documentos em formato pdf. 

A nona e a décima sessões presenciais foram destinadas às apresentações 

dos trabalhos desenvolvidos. Duas sessões não foram suficientes, e foi 

necessário marcar uma sessão extra nas duas turmas, que, 

surpreendentemente, foi muito participada. Estas últimas sessões 

ultrapassaram as nossas expectativas em vários aspectos, uma vez que é 

habitual encarar as apresentações dos trabalhos decorrentes de uma ação 

de formação como uma formalidade que é preciso cumprir, mas que não 

acrescenta nada à nossa própria aprendizagem. Neste caso verificou-se o 

contrário: 

 Os formandos empenharam-se em mostrar o trabalho que tinham 

realizado e o que tinham aprendido no decorrer da ação, o que contraria 

um pouco a cultura individualista e de receio de exposição às críticas, 

muitas vezes observadas nas escolas. 

 Muitos dos formandos e os nós próprios formadores ficámos 

agradavelmente surpreendidos com a qualidade de muitos dos trabalhos, 

não só do ponto de vista técnico mas sobretudo do ponto de vista 

pedagógico e científico. 

 A exposição do que os nossos colegas fazem e ensinam nas outras 

disciplinas despoletou em muitos de nós a curiosidade de aprender mais, 

tanto na perspetiva do enriquecimento individual do professor, como das 

consequências que isso pode ter ao nível do nosso ensino, abrindo portas 

para a comunicação interdisciplinar entre os professores. Foi até proposto 

que alguns dos colegas passassem a fazer aulas para os outros colegas – 



397  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

de Desenho, de História da Cultura e das Artes, etc.,. Principalmente, em 

nosso entender, provocou a reflexão sobre a nossa atividade de docente 

no contexto do currículo mais vasto dos alunos. 

 Finalmente, e não menos importante, ao terem acesso aos resultados dos 

projetos uns dos outros, foram aparecendo novas ideias para projetos 

futuros, e atitudes de partilha e colaboração muito positivas. 

 

Relativamente à assiduidade e participação, deixo aqui algumas observações 

que, do meu ponto de vista, são  indicadores da relevância desta formação, 

da forma como foi concebida, e do sucesso da sua realização. 

 Embora tivesse sido estabelecido previamente que era obrigatória a 

presença em 2/3, ou seja, 67% das sessões presenciais, as presenças 

ultrapassaram muito este valor, sendo, em média, de 86% na turma 1 e 

84% na turma 2. Só dois formandos, em 30, faltaram a três sessões, 

sendo que essas faltas coincidiram com reuniões do grupo disciplinar de 

História da Cultura e das Artes, a que esses formandos pertencem. 

 Muitos formandos que não puderam participar numa sessão da sua 

turma, a maior parte das vezes para estarem presentes noutras reuniões 

da Escola,  substituíram-na indo à sessão correspondente na outra turma, 

sempre que o seu horário o permitia. 

 Mesmo sabendo que muito provavelmente a ação não iria ser certificada 

(o processo de acreditação da ação, ficou suspenso devido ao processo de 

reestruturação dos centros de formação de associações de escolas, por 

parte do Ministério da Educação. O encerramento do centro existente e a 

criação de um novo demoraram muito tempo, sendo que só em Janeiro o 

processo se reiniciou do zero, já que se tratava de uma nova entidade 

formadora), todos os formandos fizeram questão de a frequentar até ao 

fim, apresentar e expôr os seus trabalhos. 
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 Alguns formandos manifestaram a vontade de se inscreverem numa 

segunda edição, com o objetivo de aprofundar conhecimentos e de definir 

novos projetos de trabalho. 

 

1. Resultados. 

A diversidade de competências base que os formandos tinham no início da 

ação refletiu-se, como é natural, em grande diversidade e diferenciação nos 

produtos do seu trabalho. Importa, no entanto, realçar que todos 

apresentaram algum trabalho e que, na maior parte dos casos, 

ultrapassaram as intenções iniciais quanto ao projeto a desenvolver. Os 

trabalhos entregues foram gravados num CD. Foi incluído no CD um 

documento de texto com o endereço URL onde está publicado o trabalho. 

Os trinta trabalhos finais distribuíram-se, genericamente, pelas seguintes 

categorias: 

Categoria 
Número de 

trabalhos 
Percentagem 

Criação de disciplina na plataforma com 

publicação de documentos 
13 43% 

Construção de apresentações power-point 21 70% 

Blogues e páginas internet 6 20% 

Estatísticas e outros documentos em Excel 6 20% 

Apresentações em geometria dinâmica 1 3% 

Apresentações para o quadro interativo 1 3% 

Quadro 5 
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A grande maioria dos formandos optou por fazer apresentações power-point, 

quase todas para utilização em aula. Algumas são bastante simples, outras 

implicaram tratamento e inserção de imagens, vídeo e sons, o que levou a 

que os formandos fizessem um trabalho de utilização de ferramentas de 

vários tipos. Também a utilização da plataforma Moodle foi bastante 

implementada, e a vários níveis, implicando muitas vezes aprender a criar 

documentos em formato pdf e a utilizar outras ferramentas complementares. 

Embora todos, ou quase todos os formandos tenham feito intervenções na 

plataforma Moodle, no espaço criado para o projeto de formação, e muitos 

deles tenham optado por criar disciplinas de apoio à sua atividade letiva, 

observou-se uma grande resistência de alguns, por razões que vão desde o 

ambiente pouco amigável, sobretudo no que diz respeito à estética e à 

linguagem, até à exposição e falta de privacidade que muitos entendem que 

ela representa. 

É ainda de notar que um número significativo de docentes desenvolveu 

vários projetos, interligados, e de alguma complexidade, que envolveram 

várias ferramentas computacionais. 

2. A palavra aos formandos. 

No fim da ação, foi pedido a todos os formandos que identificassem pontos 

fortes e pontos fracos da ação, e que dessem sugestões para uma próxima 

edição, nos fóruns da disciplina, na plataforma Moodle. A reação dos 

formandos foi muito boa: todos os que se manifestaram (23 em 30) 

avaliaram positivamente esta ação, manifestando até algum entusiasmo com 

a forma como tinha decorrido e com as aprendizagens realizadas. 

Os aspectos positivos mais referidos (65%) respeitam à 

modalidade/metodologia de projeto. Foram empregues expressões como: 

―promove a auto-formação‖, ―obriga a trabalhar‖, ―cada um aprende à 
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medida das suas necessidades‖, ―integra-se nas práticas do professor‖, 

―implica/desafia o formando‖, ―estabelece uma relação formador-formando 

diferente do habitual‖, ―contribui para a Escola‖, e outras com significados 

muito próximos destes. 

Também foram muito valorizados os seguintes aspectos: 

 O bom ambiente de trabalho, informal, de partilha/entreajuda (61%) 

 A disponibilidade e/ou competência dos formadores (58%) 

 A troca de experiências e conhecimentos e a dinâmica do grupo (45%) 

 A qualidade dos trabalhos produzidos, o desenvolvimento de 

competências verificado (38%) 

 O fato de se ter realizado na Escola, em horário compatível com a 

atividade letiva (28%) 

Foram ainda mencionados pontualmente outros pontos fortes, como o ter 

proporcionado uma comunicação aberta, inter e transdisciplinar, e a 

adequação dos recursos. 

Como aspectos a melhorar, o mais referido (39%) relaciona-se com o fato 

de a grande diferenciação de níveis de conhecimentos e competências entre 

formandos ter dificultado o apoio dos formadores a todos os elementos das 

turmas. A falta de apoio também foi atribuída à grande quantidade de 

solicitações (22%). 

Outros aspectos a melhorar, apontados pontualmente pelos formandos, 

foram algumas dificuldades de acesso à rede wireless da Escola e à internet 

nos computadores pessoais, a coincidência do horário da formação com o 

das reuniões de algumas disciplinas e o fato de a ação não ter sido 

certificada. 
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3. Balanço final e recomendações para próximas realizações. 

 

Como balanço final , nós os formadores ficámos muito satisfeitos com a 

realização da ação, que cumpriu, em grande parte, todos os objetivos que 

tinham sido definidos e que aqui recordo: 

1. Qualificação dos professores da Escola como utilizadores de 

tecnologias computacionais para produção de materiais 

didáticos e para apoio às suas práticas profissionais. 

2. Produção de materiais didáticos para o ensino das várias 

disciplinas envolvidas. 

3. Prática do trabalho colaborativo e de partilha dentro e entre os 

grupos disciplinares, na disseminação de conhecimentos sobre 

a utilização de software de apoio ao trabalho do professor. 

4. Prática de utilização dos meios eletrónicos para comunicar 

com, e informar os elementos da comunidade escolar: outros 

professores, pais e encarregados de educação,  e alunos. 

5. Disseminação de uma cultura de formação e auto-formação 

em contexto escolar, como forma de responder aos problemas 

sentidos na Escola e de implementar o Projeto Educativo. 

 

Houve o problema de o projeto não ter sido certificado, por uma questão 

meramente administrativa que se prendeu com o calendário – o fato de 

termos começado os trabalhos antes do processo de acreditação da ação 

pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua foi considerado 

impeditivo, pela diretora do Centro, de certificar a formação realizada. 

Pareceu-nos que essa atitude foi extremamente injusta para com os 
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formandos que se empenharam na sua formação, com muito mais trabalho e 

consequentes aprendizagens do que o que teriam feito se fossem frequentar 

um qualquer curso fora da Escola. Esse problema não voltará a verificar-se 

uma vez que a ação já está acreditada e, portanto, bastará seguir os 

procedimentos indicados pelo Centro de Formação. 

Relativamente à questão da heterogeneidade, há que ponderar várias 

dimensões: 

 Grupos muito heterogéneos podem ser menos eficazes nalgumas 

aprendizagens no âmbito dos conteúdos, por outro pretendia-se também 

promover atitudes de autonomia e confiança na aprendizagem e de 

partilha de conhecimentos que são mais estimuladas em grupos deste 

tipo. A prova é que alguns formandos menos competentes conseguiram 

desenvolver essas atitudes e aprender muito, enquanto outros, com 

menos iniciativa, desenvolveram menos competências por ficarem muito 

dependentes dos formadores.  

 A organização das turmas obedeceu, sobretudo, às preferências de 

horários dos inscritos, dificilmente poderíamos ter em consideração o 

nível de competências dos formandos, porque não houve nenhuma 

avaliação nesse sentido. 

 

Relativamente à apresentação de conteúdos/ferramentas, ela deve ser 

cuidadosamente planeada em função dos projetos dos formandos e das suas 

necessidades de aprendizagem, deve ser bem estruturada, de modo a 

permitir um percurso consistente para a produção em paralelo de trabalhos 

que vão dos mais simples aos mais complexos, deve sempre ser 

acompanhada de exemplos e exercícios práticos, e ocupar apenas cerca de 

um terço de cada sessão, de modo a dar tempo aos formandos para 



403  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

desenvolverem os seus projetos em interação uns com os outros. Como nota 

final, devo referir que, esta ação teve também muita utilidade à minha 

investigação, porque permitiu-me observar em tempo real o modo como 

muitos dos meus colegas utilizam  as novas tecnologias ao serviço da 

educação, como lidam com o processo de ensino e aprendizagem, como 

colaboram na produção de recursos pedagógicos, e possibilitou-me a 

administração de testes e questionários aos meus colegas que frequentaram 

a ação. Realizei um pequeno videograma sobre a ação que foi projetado na 

sessão final. 

 

4. Instalação de sistemas de videoprojeção.  

Paralelamente a esta ação de formação, e com o objetivo de possibilitar o 

visionamento de filmes (vídeos), apresentações, ou páginas da Internet, aos 

professores, instalei sistemas de videoprojeção (videoprojetor e tela 

recolhível) e de som nos tetos de 8 salas de aula. Este meu trabalho 

voluntário, foi feito em colaboração com o Conselho Executivo da escola 

António Arroio, dentro de uma política de melhoria dos recursos tecnológicos 

e de incentivo ao uso de novas tecnologias, por parte dos professores. Após 

a conclusão do trabalho de instalação, ministrei um pequeno workshop de 

formação aos professores utilizadores das salas referidas. 

 

4.5. Produção de spot videográfico. 

Depois de reunir os aspectos chave da minha investigação, planifiquei, rodei 

e editei um pequeno spot videográfico que sintetizasse os meus objetivos 

sobre o tema escolhido. Utilizei uma técnica designada por Chroma Key 

(chave de cor), que consistiu em gravar-me com um fundo azul (também se 
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utiliza a cor verde) e posteriormente substituí essa cor, em pós-produção 

vídeo (num programa de edição de imagem) por outras imagens 

pretendidas. Os cuidados a ter nesta técnica prendem-se essencialmente 

com a iluminação do Chroma (fundo de cor), pois temos que estar afastados 

do fundo de forma a que não se projetem as sombras nele, o que dificultaria 

o processo de substituição da cor por imagens. Se o fundo não estiver 

homogeneamente iluminado o processo de substituição da cor não fica 

perfeito. Este spot destinou-se a integrar a apresentação multimédia. 

 

 

4.6. Processamento e análise da informação. 

Após a administração dos questionários e dos testes,  organizei por grupos 

(alunos do 10º, 11º e 12º anos), professores e outros, fiz o processamento 

da informação numa aplicação informática. De acordo com as dimensões a 

serem aferidas obtive as percentagens em formato gráfico, que foram 

refeitos noutra aplicação gráfica, de forma a ficarem visualmente mais 

atraentes. Com os gráficos percentuais de cada grupo processei e analisei a 

informação recolhida de forma a comparar e conferir os resultados obtidos 

com os conhecimentos adquiridos na pesquisa teórica sobre a memória, a 

aprendizagem, o mecanismo da visão, a evolução humana, os processos de 

apreensão do conhecimento e as características dos meios tecnológicos 

baseados nas imagens e nos sons (audiovisuais). 

Para obter informação complementar à minha investigação, gravei 

entrevistas da televisão com destacados investigadores na área do ensino, e 

vários documentários em canais temáticos, sobre a aprendizagem, a escola, 

a memória, o cérebro e outros temas relevantes à investigação. Todos estes 
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registos videográficos foram posteriormente editados e convertidos para 

formatos que possibilitassem a integração numa apresentação multimédia.  

Extraí filmes de DVD’s e descarreguei vídeos do YouTube, usando aplicações 

informáticas próprias para esse fim. Todos estes registos, depois de 

editados, foram, também, convertidos para formatos que possibilitassem a 

integração numa apresentação multimédia. 

Com o objetivo de dar um visual coerente a todos os elementos gráficos do 

meu trabalho de investigação, produzi e trabalhei os logotipos, as ilustrações 

e os outros elementos visuais. 

No final de cada capítulo temático, fiz um apanhado da síntese dos aspectos 

mais importantes a reter, possibilitando, assim, uma melhor memorização 

dessas informações. 
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                                              Figura 66 

 

5.  INVESTIGAÇÃO – ENTREVISTAS. 
 

Os objetivos propostos com as entrevistas, implicou um modelo 

metodológico que oscilasse entre a vertente quantitativa e a vertente 

qualitativa. A vantagem de aplicar, neste estudo, uma metodologia 

qualitativa  relaciona-se com a possibilidade de podermos indagar sobre 

possíveis problemáticas que escapam à rigidez das técnicas de obtenção de 

dados de carácter quantitativo.  

 

Neste âmbito, utilizei a técnica da entrevista videográfica semi-estruturada, 

recorrendo a posterior análise conversacional, estrutural, temática, formal e 

triangulação. A aplicação destas técnicas permitem obter atitudes e reações 

comportamentais mais objetivas. 
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A relevância dos elementos envolvidos na recolha de informação, neste 

estudo, torna-se óbvia visto que eles próprios são agentes (alunos, 

professores e funcionários) do processo de aprendizagem, protagonizando 

uma amostra significativa e representativa da investigação. Deste modo, o 

objetivo do investigador é estudar os dados de uma amostra  tirar 

conclusões e extrapolar essas conclusões. Daí que a referida amostra deva 

ser o mais representativa possível do Universo estudado, para se poder 

aceitar como válidas as conclusões. Tal como referiram (RICHARDSON, 

1999) e FORTIN (2003). 

 

 

 

5.1. Entrevista – chefe das auxiliares de educação. 

 

Maria Goretti – chefe das auxiliares de educação e responsáveis 

pelos meios tecnológicos de apoio às aulas. 

1 - Uso de Computadores e sistemas de videoprojeção na aula. 

 

Uma escola moderna deve permitir aos professores utilizarem as novas 

tecnologias, nomeadamente computadores portáteis e sistemas de 

videoprojeção. Dantes esses equipamentos eram inexistentes, mas agora 

são uma realidade e facilitam muito o trabalho dos professores e dos alunos. 

 Ainda há pouco tempo, estes meios eram muito pouco requisitados pelos 

professores, mas rapidamente os professores têm aderido ao uso destes 
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equipamentos e os existentes na escola começam a ser poucos para 

responderem às solicitações. 

2 - Melhoria  na disciplina e na participação dos alunos. 

 

Verifico também, quando tenho que entrar numa sala para levar 

alguma informação aos professores ou alunos,  que nas aulas onde 

são utilizados esses equipamentos,  os alunos são mais 

participativos e não existe tanta indisciplina como em outras aulas 

onde esses equipamentos não estão presentes. Desde que existem  

salas com sistemas de videoprojeção, os alunos estão com mais atenção nas 

aulas e torna-se mais fácil para os professores gerir as aulas de 90 minutos. 

As aulas não ficam tão monótonas e os alunos intervêm e interagem 

muito mais na aula, dando a sensação de que o tempo passa mais 

depressa. 

 

3 - Uso de apresentações multimédia. 

Nas minhas funções na escola, recebo frequentemente chamadas telefónicas 

internacionais, por esse motivo estou a frequentar um curso de Inglês para 

melhorar a minha fluência nesse idioma. Nas aulas que eu estou a 

frequentar usam muitas apresentações em PowerPoint, e vídeos em 

DVD, e eu aprendo mais facilmente com esses recursos. Torna-se mais 

fácil aprender a dicção aos ver e ouvir os vídeos. As vantagens que eu 

reconheço no uso das novas tecnologias na educação são: 

- Aprende-se de forma mais agradável; 

- As aulas não são tão monótonas; 
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- Está-se com maior atenção aos conteúdos lecionados nas aulas; 

- Desaparecem as  alergias provocadas pelo uso do giz. 

 

5.2. Entrevistas – professores. 

Nelson Tondela – Prof. de Tecnologias do Cinema e do Vídeo. 

1 - A Escola moderna e o uso das novas tecnologias na educação. 

Uma escola secundária moderna, deve ser  uma instituição de onde os 

alunos saiam com um perfil que lhes permita enfrentar o ensino superior. 

Uma escola moderno do ensino superior, deve permitir aos alunos 

enfrentarem capazmente o mercado de trabalho. Essa formação deve 

compreender uma componente técnica e outra mais filosófica e de 

pensamento, que ajude os alunos a valorizarem-se no mercado de trabalho. 

Hoje em dia, a valorização no mercado de trabalho, passa pela diferença. 

Essa diferença está não só nas novas tecnologias, mas também no modo 

como encaramos essas tecnologias. As tecnologias não se podem sobrepor 

ao pensamento e ao modo como lidamos com a tecnologia. A tecnologia 

sempre acompanhou a evolução do homem, não é uma coisa dos tempos 

modernos. Temos que utilizar a tecnologia como ferramentas e não alterar o 

nosso modo de pensamento. Os novos objetivos têm que ser atingidos com 

base na experiência adquirida, para isso servimo-nos da tecnologia, mas não 

temos que pensar de maneira diferente. 

 A tecnologia, na sua essência, ajuda-nos a realizar tarefas de modo 

mais fácil. As mais-valias na utilização dos recursos tecnológicos na 

educação, resultam na possibilidade de os professores poderem 
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esquematizar melhor os conteúdos que querem disponibilizar aos 

alunos. Antes da utilização das apresentações, por exemplo em PowerPoint, 

era mais difícil, para os alunos, organizar e sintetizar as matérias lecionadas 

na aula. Torna-se mais fácil, para os alunos, rever e estudarem as matérias 

dadas nas aulas. Os alunos sabem que estudam por recursos que foram 

produzidos pelos professores, o que lhes dá maior garantia e confiança no 

estudo. Ajudam os alunos a serem mais organizados.  

 

 

2 - Os conteúdos audiovisuais e a atenção na aula.  

Nas disciplinas predominantemente visuais e sonoras os meios audiovisuais 

são muito importantes como recursos educativos, mas em outras disciplinas 

que não tenham essas características, os professores não podem recorrer 

unicamente às estratégias do uso dos audiovisuais para captar a atenção 

dos alunos. Eu não vejo a utilização das novas tecnologias como uma 

salvaguarda da atenção dos alunos para com o professor. Isso depende mais 

da atitude do aluno e da sua consciencialização de que está na aula para 

aprender. Atualmente não se aprende mais do que antigamente. Hoje o 

ritmo de aprendizagem é outro e os conteúdos também são outros. De 

qualquer maneira não considero que os alunos estejam com mais atenção 

pelo fato de se utilizar essas tecnologias na aula. A atenção depende de 

fatores como a atitude, a educação e a motivações dos alunos. Penso 

também que o ser humano gosta de ser surpreendido, e quem ensina deve 

ter isso em consideração. Se os professores ao utilizarem as novas 

tecnologias conseguirem surpreender os alunos, então talvez se consiga tirar 

proveito da tecnologia para melhorar a atenção.  
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As novas tecnologias, e os meios audiovisuais vieram facilitar a 

aprendizagem de conteúdos que eram de mais difícil aprendizagem 

antigamente, e tornaram tudo mais acessível, inclusive a 

informação. Hoje, com as novas tecnologias,  qualquer pessoa pode 

produzir conteúdos, situação que era inexistente há uns anos atrás. 

Antigamente a produção de conteúdos era exclusivamente para os 

profissionais. 

 

3 - A importância civilizacional do advento dos audiovisuais. 

Os audiovisuais são um fenómeno cultural, porque a difusão massiva das 

imagens, resultante do desenvolvimento da fotografia, do cinema, da 

televisão e recentemente da internet, permitiu que o elo de 

comunicação entre os povos, deixasse de ser a palavra e passasse a 

ser a imagem. Hoje qualquer telemóvel tem câmara fotográfica e 

pode até gravar imagens em vídeo. As boas escolas não se devem 

pautar só pelos recursos tecnológicos disponíveis, mas também pela 

qualidade dos seus docentes e pelo modo como ensinam.  

 

 

 

José Leitão – Prof. de Tecnologias do Som. 

1 - A Escola moderna e o uso das novas tecnologias na educação. 

Penso que o conceito de escola mantêm-se inalterado, o que importa é que 

o professor transmita conhecimentos. A grande inovação dos tempos atuais 

é que, hoje, existem meios que tornam esse  processo de transmissão do 
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conhecimento muito mais rápido. Os computadores e a internet aceleraram 

o processo de aprendizagem. As apresentações multimédia tornaram as 

matérias das aprendizagens mais interativas e mais demonstrativas. Mas a 

escola como instituição ainda tem que dar grandes ―passos‖ no uso das 

novas tecnologias. Ainda existem muitos professores que não sabem utilizar 

as novas tecnologias.  

 

2 - Vantagens no  uso das novas tecnologias na educação. 

A grande vantagem no uso das novas tecnologias na educação, é que elas 

aceleram o processo de aprendizagem. Os alunos aprendem mais depressa 

se virem um vídeo que demonstre uma situação, do que se estiver a 

transmitir esse conhecimento verbalmente. É difícil dar exemplos de 

tudo, na sala de aula, e com a internet, na aula,  praticamente não 

temos limites. Os alunos podem não estar com mais atenção, quando 

usamos esses recursos, mas participam e interagem mais. Mas isso 

pode ter um lado perverso, pois os alunos podem afastar-se do professor. 

Existe hoje uma tendência para se pensar que se pode vir a 

substituir a figura do professor por plataformas “online” para 

aprendizagens. Isso pode corresponder a uma tentativa para 

desumanização do sistema de ensino e ser uma visão bastante 

redutora da função do professor. O professor é um ser humano, que 

sabe, tem conhecimentos, que está sempre disposto a aprender e, o 

mais importante de tudo, é que leva as pessoas (alunos) a 

pensarem. Todos podemos aprender a usar ferramentas sem irmos à 

escola, mas a forma correta de as usarmos só as aprendemos na 

escola. O que se aprende essencialmente na escola é aprender a 

aprender. Aprender para toda a vida e aprender para sempre. É essa 
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a função do professor. O ensinar tem limites o aprender não tem. O 

conhecimento e a inteligência deveriam permitir ao homem viver num 

mundo melhor, mas nem sempre isso acontece, logo a forma como estamos 

a lidar com a educação não é a ideal. As tecnologias na educação não vão 

resolver todos os problemas com que os sistemas de ensino atuais, se 

deparam. Pode-se correr o risco de uma normalização dos instrumentos e 

pecarmos pela falta de criatividade. A maioria dos professores faz um 

uso muito primário e pouco criativo dos recursos educativos.  

 

Eduarda Oliveira – Mestra em Ciências da Educação e Prof.ª. 

Desenho. 

1 - A escola contemporânea. 

A Arte tem que estar presente na vida de uma escola. A Arte é uma forma 

pedagógica, que ajuda as crianças a atingirem os objetivos estabelecidos 

pelos professores. A Arte pode facilitar as crianças a aprenderem a ler, a 

contarem e a operarem com os números. Platão afirmou que a Arte deveria 

estar a para com a educação. A Arte auxilia na concentração. Por exemplo, a 

música ajuda a desenvolver, nas crianças, as capacidades de concentração e 

de abstração, permitindo-lhes lerem e ouvirem ao mesmo tempo. A 

expressão corporal, o teatro, a dança e até a produção audiovisual, ajuda as 

crianças a conhecerem-se a si próprias, e a melhorarem as suas capacidades 

de socialização e de comunicação. É através da comunicação que nós 

aprendemos. 

 

Em Portugal este aspecto que revela a Arte como sendo fundamental na 

educação, ainda não é tido em consideração, nas políticas de educação. A 
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Arte melhora as crianças em termos de conhecimento humano, 

torna-as melhores pessoas, mais abertas e tolerantes, para a 

sociedade. A escola é formada por uma ampla comunidade que envolve 

professores, alunos, pais, auxiliares de educação, administrativos, a polícia e 

as autarquias e outras instituições com quem a escola trabalha. A escola é 

uma inclusão de pessoas e de conhecimentos. Só se consegue ser um bom 

professor quando se gosta de ensinar. A relação do professor com os alunos 

tem que ter muita proximidade, tem que estar constantemente a incentivar 

os alunos, mesmo os maus alunos, e saber transmitir os seus 

conhecimentos, se possível através de experiências. Os professores que 

mais me marcaram, na minha vida, foram esses que revelaram proximidade 

e incentivo. 

 

2 - Vantagens no  uso das novas tecnologias na educação. 

A utilização de recursos que envolvam imagens e sons, como o visionamento 

de filmes nas aulas, despertam nos alunos maior atenção aos conteúdos. O 

uso de computadores e da internet, também se revelou muito útil às 

aprendizagens pois consigo mostrar aos alunos, em tempo real, muitos 

exemplos de figurinos, desenhos, marionetas, óperas, espetáculos, etc. 

Os alunos conseguem absorver melhor a informação, quando usam 

processos visuais. Não é por acaso que se usa a expressão “uma 

imagem vale por mil palavras”. A imagem atrai a atenção dos alunos 

de todas as idades. 

Mas a tecnologia em demasia pode também ser prejudicial. Os alunos devem 

saber fazer as coisas manualmente e só depois passarem para aplicações 

informáticas, senão perdem essa destreza de utilizarem as mãos. 
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A escola no futuro tende a ser virtual. A figura do professor irá continuar a 

existir, mas possivelmente estará num estúdio com técnicos e pessoal 

especializado em produção audiovisual e multimédia, que produzirão 

recursos educativos que chegarão a alunos através de plataformas online. 

Existiram estas aulas virtuais que serão complementadas com aulas 

presenciais. Os alunos depois sujeitar-se-ão a um exame perante um júri, 

que avaliará os seus conhecimentos. 

 

 

Isabel Branco, Doutora em Ciências da Educação e Dir. Centro de 

Formação.  

1 - A Escola moderna e a inclusão. 

A escola deve ter programas adaptados à comunidade e às instituições que 

dela fazem parte. Programas que abranjam crianças, jovens e adultos e 

tendo em atenção a sua localização, se fica numa zona rural ou urbana. Os 

programas têm que ser flexíveis de modo a permitirem uma atualização 

constante, pois os conhecimentos avançam muito rapidamente, e terem 

competências diversificadas. Isso é transversal a todas as profissões. 

Faz também sentido que a escola possa oferecer no campo artístico e 

cultural, um vasto conjunto de atividades. Para que isso se verifique, a 

escola não pode contar só com os professores, necessita de outros 

vários profissionais que possam atuar nessas áreas. 

As escolas têm que disponibilizar, por um lado um conhecimento académico, 

e por outro um conhecimento atuante que contribua para o bem estar e os 

valores da sociedade. Para que isso aconteça, as escolas terão de oferecer 
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programas mais abrangentes para adultos que façam parte da formação ao 

longo da vida, tanto em áreas artísticas como técnicas. 

As escolas para disponibilizarem esta oferta, necessitam de outros 

profissionais como assistentes sociais, administrativos, gestores, 

avaliadores, para além dos professores. Não se pode pedir todas essas 

abrangências, aos docentes. Os professores têm que estar integrados 

em equipas, com outros profissionais, para poder dar resposta a 

situações como as necessidades educativas especiais, defesa do 

ambiente, situações de disfunção social e de desemprego. 

O papel do professor deve estar centrado na informação, instrução e 

transmissão de valores e atitudes. É mais importante que um professor 

ajude a resolver um problema de um aluno, do que o identifique, e o tempo 

passe e não o resolva. Temos que ser mais práticos e não escravos da 

burocracia. O modelo de escola do século XXI, exige que o professor 

possa dar respostas aos indivíduos, requerendo estratégias 

individualizadas e respostas individualizadas. Para isso os professores 

também necessitam de ter tempo para eles, para irem a exposições, para 

terem formação, para fazerem pesquisas na internet, para lerem e para 

prepararem as aulas e os recursos educativos. 

Neste novo paradigma em que a escola é para todos, todos chegam à 

escola, independentemente dos seus problemas, e a escola tem que estar 

preparada para lidar com eles. Não basta identificar os problemas, é 

necessário saber dar resposta a isso. O sucesso não pode ser somente 

académico, tem, também, que contemplar o relacionamento com os outros e 

com o saber. A escola tem que permitir desenvolver as competências 

cognitivas e as competências sociais. 
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Outro aspecto fundamental, na escola moderna, são os valores. A família 

como instituição desestruturou-se, e surgem nas escolas jovens e crianças 

abandonadas, pois embora tenham pais, não têm o acompanhamento das 

famílias. Os valores prendem-se não só com os valores morais, mas também 

os que estão relacionados com a responsabilidade de ser cidadão, ser 

europeu, ser cidadão do mundo e ser defensor do planeta. 

Na nossa sociedade falta a disciplina que se adquire ao longo da vida. Como 

a relação com a religião é cada vez menos espiritual, cabe cada vez 

mais à escola multiétnica, e multicultural,  esse papel de incutir os 

valores da sociedade, nas crianças. 

Os educadores têm a responsabilidade de fazer passar, às crianças, 

um sociedade de valores, senão iremos produzir uma sociedade de 

analfabetos funcionais incapazes de ultrapassarem os seus 

problemas. Esta sociedade mediatizada, está estruturada em realidades 

virtuais que passam valores que nem sempre são os melhores. 

A escola para poder ser moderna tem que ter condições, como 

espaços saudáveis com boas condições de trabalho e com bons 

equipamentos que dêem resposta aos vários tipos de ofertas 

curriculares. O espaço afeta e condiciona o comportamento humano. O 

espaço é fundamental para um bom desenvolvimento profissional e 

relacional. 

No norte da Europa existe a tradição dos pais dos alunos participarem na 

vida da escola e existem equipas especializadas, tanto ao nível da saúde, do 

apoio psicológico e social que ajudam a minorar os problemas 

desestruturantes das sociedades modernas. 
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2 - Vantagens no  uso das novas tecnologias na educação. 

A escola não pode estar fora do seu tempo, as novas tecnologias fazem 

parte do nosso dia-a-dia, até para se preencher um papel das finanças já é 

necessário saber utilizar recursos informáticos, daí as novas tecnologias 

terem que estar presentes na escola. Embora a maioria dos professores não 

tenham sido formados na utilização de computadores. Cabe ao Ministério da 

Educação e aos centros de formação disponibilizarem oferta formativa nessa 

área. Tem-se assistido atualmente a maior oferta, tanto ao nível da 

formação como na disponibilização de equipamentos informáticos, como é o 

caso do programa ―e-escolas‖. Isso tem dado resultados positivos, pois é 

notório o crescente número de computadores nas escolas, tanto nos 

professores como nos alunos. 

 

Se os professores dominarem os meios informáticos e os meios 

audiovisuais, melhoram os processos de ensino-aprendizagem . 

Quanto mais diversificadas foram as estratégias de aprendizagem, 

melhores são os resultados. Os alunos não podem estar sempre a 

ouvirem o professor, embora também devam ouvir. Não podem estar 

sempre a ler ou a escrever, também precisam de ver e ouvir imagens e 

sons, e precisam de relacionar e usarem a intercomunicabilidade que existe 

nas novas tecnologias e isso vai implicar mudanças estruturais na forma de 

trabalhar dos professores. Os alunos são os próprios indutores dessas 

mudanças, eles estão quase sempre atuais e atentos e dominam as 

novas tecnologias melhor do que a maioria dos professores. No meu 

grupo disciplinar já produzimos conteúdos audiovisuais para apoio às aulas, 

criámos ―blogs‖ e disponibilizamos apoio por ―email‖, com excelentes 

resultados.  
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Carla Rosa – Prof.ª. de Imagem e Som, Mestra em Ciências da 

Educação.  

1 - A Escola moderna e o uso das novas tecnologias na educação. 

A escola tem como principal função formar cidadãos capazes de viver em 

sociedade e para isso deve ter todas as condições necessárias . A escola 

ajuda a criar ―pessoas‖, os valores que ela transmite são muito importantes 

para a vida em sociedade. É um espaço de formação cívica e moral, para 

além da formação académica. As aprendizagens são cada vez mais um 

processo participativo, onde as novas tecnologias têm um grande 

relevo. O processo de ensino-aprendizagem deixa de estar centrado 

só na figura do professor, que desempenha cada vez mais um 

“papel” de gestor da informação. Teremos cada vez mais adultos na 

escola, porque torna-se necessário aprender ao longo da vida, temos cada 

vez mais que atualizar o nosso conhecimento a uma velocidade cada vez 

maior. Surgem novas profissões e novas competências e a escola tem que 

saber responder a isso. As escolas têm de dar respostas às necessidades de 

formação das pessoas. Numa escola ideal, para além da existência de 

equipamentos atualizados e funcionais, é muito importante o fator 

humano. Os afetos e as qualidades humanas são predominantes, 

senão estaríamos em casa a receber aulas virtuais disponibilizadas 

por uma plataforma. São também de grande importância os espaços de 

lazer, as zonas verdes, os centros de recursos e as zonas envolventes.  
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2 - A motivação dos alunos e a memória visual. 

Os recursos tecnológicos podem aumentar a motivação dos alunos 

para aprenderem, porque eles são facilitadores das aprendizagens. 

Facilitam a memorização, temos maior tendência para retermos 

aquilo que visualizamos. Os alunos por vezes não se lembram de 

determinado conceito, mas recordam determinada imagem. Os 

meios audiovisuais e os recursos tecnológicos, estou a falar da 

utilização de computadores, sistemas de videoprojeção, internet, 

apresentações multimédia, permitem uma melhor aprendizagem e 

aumentam a interação entre o aluno e professor e entre os alunos. 

Noto, também, uma maior motivação para as aprendizagens, pois é mais 

sugestiva uma aula com imagens e sons, do que só com texto. Tenho uma 

aula quinzenal dedicada ao cineclube, em que visionamos e analisamos 

filmes, e essas aulas são muito participativas e inclusive muito frequentadas, 

arriscava até a dizer que existe, aí,  um aumento de assiduidade. Para além 

disso, nós como professores utilizamos uma linguagem tecnológica que está 

mais próxima das novas gerações. Verifico que , no caso dos alunos com 

necessidades educativas especiais, o uso das novas tecnologias, 

também é muito útil, por exemplo os alunos surdos, assimilam 

melhor os conteúdos quando passo filmes com legendagem e projeto 

apresentações com imagens e com texto explicativo. Embora haja 

alunos surdos que conseguem fazer uma boa leitura labial, não se torna 

necessário estarem a fazer esse esforço quando utilizo recursos com 

imagens e texto. Esses processos ajudaram imenso a progressão dos 

alunos surdos, que conseguiram, em alguns casos, obter melhores 

classificações do que os alunos sem dificuldades auditivas. Para finalizar 

quero referir que não basta existirem meios tecnológicos na sala de aula,  é 

muito importante a produção de conteúdos usando os recursos educativos 
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digitais. Para isso é necessário disponibilizar formação aos docentes, de 

modo a permitir que eles, e os alunos, produzam esses recursos. 

As próprias escolas poderão disponibilizar, nos centros de recursos, os 

conteúdos produzidos pelos professores e pelos alunos, que pela sua 

qualidade sejam uma referência para as várias disciplinas. Isto pode 

possibilitar um maior envolvimento da comunidade escolar em torno dos 

recursos de aprendizagem. 
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1 - Nas aulas onde são utilizados equipamentos, como a projeção de 

filmes, apresentações multimédia e o uso de computadores, os 

alunos são mais participativos e não existe tanta indisciplina como 

em outras aulas onde esses equipamentos não estão presentes. As 

aulas não ficam tão monótonas e os alunos intervêm e interagem 

muito mais na aula. 

 

2 - A tecnologia, na sua essência, ajuda-nos a realizar tarefas de 

modo mais fácil. As mais-valias na utilização dos recursos 

tecnológicos na educação, resultam na possibilidade de os 

professores poderem esquematizar melhor os conteúdos que querem 

disponibilizar aos alunos. Ajudam os alunos a serem mais 

organizados. 

 

 3 - As novas tecnologias, e os meios audiovisuais vieram facilitar a 

aprendizagem de conteúdos que eram de mais difícil aprendizagem 

antigamente, e tornaram tudo mais acessível, inclusive a 
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informação. Hoje, com as novas tecnologias, qualquer pessoa pode 

produzir conteúdos, situação que era inexistente há uns anos atrás. 

Antigamente a produção de conteúdos era exclusivamente para os 

profissionais. 

 

4 – O desenvolvimento da fotografia, do cinema, da televisão e 

recentemente da internet, permitiu que o elo de comunicação entre 

os povos, deixasse de ser a palavra e passasse a ser a imagem. Hoje 

qualquer telemóvel tem câmara fotográfica e pode até gravar 

imagens em vídeo. 

 

5 - É difícil dar exemplos de tudo, na sala de aula, e com a internet, 

na aula,  praticamente não temos limites. Os alunos podem não estar 

com mais atenção, quando usamos esses recursos, mas participam e 

interagem mais. 

 

6 - O professor é um ser humano, que sabe, tem conhecimentos, que 

está sempre disposto a aprender e, o mais importante de tudo, é que 

leva as pessoas (alunos) a pensarem. Todos podemos aprender a 

usar ferramentas sem irmos à escola, mas a forma correta de as 

usarmos só as aprendemos na escola. O que se aprende 

essencialmente na escola é aprender a aprender. Aprender para toda 

a vida e aprender para sempre. É essa a função do professor. O 

ensinar tem limites o aprender não tem. 
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7 - Se os professores dominarem os meios informáticos e os meios 

audiovisuais, melhoram os processos de ensino-aprendizagem. 

Quanto mais diversificadas foram as estratégias de aprendizagem, 

melhores são os resultados. Os alunos são os próprios indutores 

dessas mudanças, eles estão quase sempre atuais e atentos e 

dominam as novas tecnologias melhor do que a maioria dos 

professores. 

 

8 - As aprendizagens são cada vez mais um processo participativo, 

onde as novas tecnologias têm um grande relevo. O processo de 

ensino-aprendizagem deixa de estar centrado só na figura do 

professor, que desempenha cada vez mais um “papel” de gestor da 

informação. 

 

9 - Os recursos tecnológicos podem aumentar a motivação dos 

alunos para aprenderem, porque eles são facilitadores das 

aprendizagens. Facilitam a memorização, temos maior tendência 

para retermos aquilo que visualizamos. Os alunos por vezes não se 

lembram de determinado conceito, mas recordam determinada 

imagem. Os meios audiovisuais e os recursos tecnológicos permitem 

uma melhor aprendizagem e aumentam a interação entre o aluno e 

professor e entre os alunos. 

 

10 - No caso dos alunos com necessidades educativas especiais, o 

uso das novas tecnologias, também é muito útil, por exemplo os 

alunos surdos, assimilam melhor os conteúdos quando vêem filmes 
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com legendagem e se projetam apresentações com imagens e com 

texto explicativo. Esses processos ajudam imenso a progressão dos 

alunos surdos. 

 

11 - Os alunos conseguem absorver melhor a informação, quando 

usam processos visuais. Não é por acaso que se usa a expressão 

“uma imagem vale por mil palavras”. A imagem atrai a atenção dos 

alunos de todas as idades. 

 

12 - Como a relação com a religião é cada vez menos espiritual, cabe 

cada vez mais à escola multiétnica, e multicultural,  esse papel de 

incutir os valores da sociedade, nas crianças. A escola tem que 

permitir desenvolver as competências cognitivas e as competências 

sociais. 
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5.3. Entrevistas – alunos. 

 

Rui Gonçalves aluno do 12º ano Curso comunicação Audiovisual. 

 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

A função da escola é a de dar ferramentas aos alunos para eles se 

prepararem para a sua vida futura. Para que isso aconteça tem que existir 

uma partilha recíproca, ou seja a escola dá, mas os alunos têm que receber. 

A escola ideal tem que ter instalações, equipamentos e materiais 

para os alunos poderem trabalhar. Para além disso, tem que ter um 

corpo docente que saiba utilizar esses equipamentos e saiba ensinar. 

Os professores têm que saber utilizar as novas tecnologias, senão acontece 

com frequência, que alguns docentes querem utilizar os computadores, têm 

dificuldade em usá-los e perdemos a aula inteira sem se fazer algo de útil. A 

gestão do tempo de uma aula é muito importante. Os professores não 

podem estar totalmente dependentes dos computadores, porque se falta a 

luz ou algo não funciona, corremos o risco de se perder essa aula. Ao nível 

das novas tecnologias na educação, existem competências básicas 

que se devem exigir aos professores, como saberem utilizar 

computadores e videoprojetores. O ideal seria, também, saberem 

utilizar câmaras fotográficas e de vídeo. Os alunos também podem 

contribuir para ensinarem os professores a trabalharem com essas 

tecnologias. As  aulas , onde não são utilizados esses recursos, são mais 

enfadonhas e aborrecidas, não despertam tanta atenção como as que 

utilizam. Existem professores que ficaram parados no tempo, no que 

respeita às tecnologias. Felizmente existem, também professores que 
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utilizam recursos tecnológicos nas aulas. Por exemplo, as  apresentações em 

PowerPoint, têm a vantagem de terem as matérias, das aulas, sintetizadas. 

Alguns docentes disponibilizam essas apresentações, o que é muito bom, 

pois são muito mais objetivas, do que os apontamentos que se tiram nas 

aulas. É errado não tirar proveito das novas tecnologias como auxiliares nas 

aprendizagens, pois elas são muito úteis. 

 

Isabel Santos – aluna do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

A escola ideal seria aquela onde existisse um melhor conhecimento dos 

alunos, por parte dos professores. Quando um aluno chega à escola não 

existe esse conhecimento. Os professores sabem muito pouco acerca 

dos alunos que têm. E os alunos também não conhecem bem os 

professores que têm. Os professores são iguais para todos os alunos, 

e as pessoas são todas diferentes. Cada um de nós tem a sua forma de 

estar e a sua forma de ser. A solução passaria por existirem turmas mais 

pequenas. As novas tecnologias poderiam ajudar a melhorar esta situação, 

criando-se base de dados com as características de cada aluno. A escola 

ideal deve dar aos alunos maiores oportunidades para aprenderem. 

Para isso é necessário que os professores tenham formação 

regularmente. Existem professores que ensinam sempre da mesma 

maneira, como aprenderam há mais de vinte anos. Alguns são muito 

conservadores, não evoluíram. Também faz parte da escola ideal, mais e 

melhores espaços verdes e boas cantinas com  alimentação saudável. As 

novas tecnologias na educação, tornam as aulas mais motivadoras 

para os alunos. Eu própria estou disponível para fazer trabalho de 

pesquisa na internet e produzir recursos educativos para algumas 



429  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

disciplinas. Este trabalho é aliciante e torna-se um auxiliar precioso às 

aprendizagens.  

Miguel Lobo – aluno do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

A escola atual é relativamente boa. Num passado próximo foi muito pior. 

Atualmente, e em termos de equipamentos, esta escola está bem equipada. 

Continuo a pensar que em relação aos espaços verdes podia ser melhor. As 

aprendizagens dependem não só da forma como as aulas são ministradas, 

mas também do interesse dos alunos. Se os alunos quiserem estar numa 

aula para aprenderem, aprendem de qualquer maneira. Embora reconheça 

que melhorar as condições de aprendizagem, como uma boa 

iluminação, conforto na sala, uso de tecnologias, pode facilitar esse 

processo. O que é importante é haver diversidade nos modos de 

apresentar as aulas, numa aula lê-se e fala-se, noutra vê-se um 

vídeo e vai-se à internet. 

 

Isabel Silva – aluna do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

Escola é sinónimo de uma coisa boa. As pessoas vão à escola para 

aprenderem e isso é bom. O aspeto negativo da escola atual é a perda de 

autoridade dos professores. Os professores cada vez exigem menos dos 

alunos e isso é mau, pois os alunos precisam que puxem por eles. Os 

professores são pouco exigentes com os alunos, porque, por um 

lado, têm de apresentar resultados escolares com sucesso, por 

outro, não são tão respeitados socialmente e têm más condições de 

trabalho. Hoje um professor não pode expulsar um aluno da aula. Os 
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professores, atualmente,  estão desautorizados. A escola ideal é aquela onde 

existem todas as condições para que os professores  possam lecionar 

devidamente. Os professores têm um papel social muito importante. A base 

de um País é o seu sistema de educação. Para melhorar o sistema de ensino, 

os professores têm que começar a exigirem mais dos alunos. Devem exigir 

mais, mas também acompanhá-los mais, estarem atentos às 

dificuldades que eles têm na aprendizagem. 

Apesar de ser favorável à utilização de recursos educativos tecnológicos, 

considero o livro insubstituível. Todos os recursos que permitam uma 

aula diferente para captar a atenção do aluno, são mais-valias nas 

aprendizagens. A forma como é feita a exposição dos conteúdos é mais 

importante do que os processos tecnológicos que permitem essa exposição. 

A pessoa que está a expor tem que trabalhar a forma de 

apresentação, seja a ler um livro, a ver um filme, ou uma 

apresentação multimédia. Estou disponível para produzir recursos 

educativos para utilização na sala de aula. 

 

Luís Gaspar – aluno do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

A função da escola é ensinar e formar os alunos. Mas nem sempre isso se 

processa da melhor maneira. Seria curioso saber, caso não existisse 

escolaridade obrigatória, que tipo de alunos viriam à escola. Quem e 

quantos viriam voluntariamente para a escola. Alguns alunos vêm à 

escola porque sabem que a escola os qualifica, mas outros vêm 

porque são obrigados. Continuamos a ter crianças e jovens que vão 

pouco interessados para a escola. Uma das coisas que falta na escola 

atual para se considerar uma escola ideal, é diminuir todo o processo 
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burocrático nas escolas, tornando-o mais prático e simplificado, muita coisa 

podia ser tratada ―online‖, evitando as deslocações à secretaria, por 

exemplo. Os alunos deveriam ir à escola porque gostam dela, gostam 

da arquitetura, dos espaços, dos professores, dos cursos. Em relação 

à utilização de recursos educativos tecnológicos, como vídeos, 

apresentações e internet, considero que as aulas ganham maior 

dinâmica e são mais estimulantes, quando se usam esses recursos. A 

grande maioria dos jovens, hoje, navegam na internet, tiram 

fotografias e gravam vídeo com os telemóveis, por isso não faz 

sentido a escola, que é um espaço em que eles estão a maior parte 

do dia, não utilizar esses meios.  

 

Por exemplo, uma grande vantagem é quando se falta a uma aula por 

qualquer motivo, podemos recuperar a quase  totalidade dos conteúdos 

abordados, se os professores tiverem a aula em PowerPoint, ou noutra 

apresentação digital. Algumas aulas podem ser não presenciais, com o apoio 

de plataformas ―online‖, ou recursos educativos digitais, libertando mais 

tempo para o desenvolvimento de projetos em aulas presenciais. Faço com 

regularidade trabalhos em suporte digital que apresento nas aulas. 

Hoje temos mais recursos, como a videoprojeção, que facilitam e 

tornam mais abrangentes as apresentações dos trabalhos. Estes 

processos de apresentação dos conteúdos programáticos, está em maior 

consonância com os meios em que as gerações mais jovens crescem. Estes 

métodos são mais apelativos. 
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Sheila Lobo – aluna do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

Penso que a utilização de recursos tecnológicos como auxiliares dos 

processos de aprendizagem, já deveriam de ter sido introduzidos nas escolas 

há mais tempo, tanto no ensino secundário como no ensino básico. No 

ensino básico, esse fato ainda é mais importante, pois é onde se verifica 

uma maior desmotivação dos alunos para estarem nas aulas. Existem 

muitos alunos que não gostam de ir à escola porque preferem ficar em casa 

a ouvir música, a ver televisão, a verem vídeos no YouTube. Se é 

assim, a escola que traga essas coisas para a sala de aula. Os alunos 

passam a encontrar, também, na escola, aquilo de que gostam. É 

uma questão de juntar o lúdico ao académico. Trata-se de trazer o 

mundo que interessa aos jovens para o espaço da aula. Mesmo os conteúdos 

que são mais desinteressantes para os alunos, podem tornarem-se mais 

aliciantes, usando essa forma de os apresentar. Sou favorável à participação 

dos alunos na produção de recursos que envolvam essas tecnologias. As 

crianças começam cada vez mais novas a lidar com as novas tecnologias, 

por sua vez quando se tornam alunos irão pressionar cada vez mais os 

professores para o uso dessas tecnologias. Logo os professores, quer 

queiram ou não vão ser obrigados a usá-las. 

 

Hugo Cruz – aluno do 12º ano. 

1 - A escola ideal, os audiovisuais e as novas tecnologias. 

Na escola atual existem muitos professores que estão desatualizados em 

relação às tecnologias com que os alunos mais jovens recorrem 

frequentemente. Os métodos destes professores não correspondem às 
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exigências solicitadas pelos alunos. Existem também, lacunas em relação ao 

equipamento tecnológico usado nas escolas. Deveriam existir mais 

equipamentos, em relação ao número de alunos existente. Estou a falar de 

computadores e de videoprojetores, por exemplo. Ultimamente tem-se 

melhorado esta situação, mas também é importante fazer com que os 

professores comecem a usar cada vez mais esses recursos que 

começam a chegar em maior numero, às escolas. Estes equipamentos 

trazem realmente vantagens no processo da transmissão das mensagens 

(conhecimento) para os alunos. A grande diferença e principal vantagem 

na utilização destes recursos nos processos de aprendizagem, é que 

aquilo de que se fala na aula torna-se imediatamente visível. Ao 

juntar-se a imagem ao texto, tudo fica mais claro para os alunos, 

facilitando a assimilação da informação. Isso é inquestionável. O uso 

destes recursos, facilita a receção da mensagem e torna as aulas mais 

cativantes e interessantes. Quando se torna necessário apresentar 

exemplos, o uso da imagem torna-se insubstituível.  

 

2 – A aprendizagem participativa. 

No meu caso, como domino bem as tecnologias da fotografia e do vídeo, 

consigo produzir recursos educativos digitais que apresento regularmente 

nas aulas, como trabalhos letivos. Também descarrego vídeos e imagens da 

internet que depois de tratadas integro nos trabalhos. Hoje a internet é 

uma fonte inesgotável de recursos educativos, tanto ao nível dos 

textos como das imagens. Para além disso, também crio ―blogs‖, meus e 

para a turma, onde alojamos textos analisados na aula, temos um espaço de 

discussão, fotografias e vídeos. Estão também disponíveis “online” os 

textos de apoio em suporte digital, disponibilizados pelos 
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professores, para que todos os colegas da turma tenham acesso. Eu 

já colaboro na aprendizagem participativa, porque existem 

disciplinas em que cada grupo de alunos tem um tema para 

desenvolver um trabalho, que depois de realizado é disponibilizado 

ao professor e aos colegas. São trabalhos ou individuais ou coletivos, 

que resultam em apresentações geralmente em PowerPoint, onde 

recorremos a textos, imagens, sons e vídeos. Todos os trabalhos são 

apresentados na aula num sistema de videoprojeção com 

amplificação sonora. Com este processo poupa-se muito tempo, pois 

cada grupo explora determinados conteúdos da disciplina, existe 

maior interatividade entre os colegas, junta as pessoas e fá-las 

trabalhar mais colaborativamente. Torna-se um processo participativo, 

em que os alunos participam com os colegas e com o professor. Todos 

ganham com o processo. Para além disso, torna os alunos mais 

responsáveis, pois eles tornam-se produtores de conteúdos que têm 

de apresentar na aula composta por uma audiência de colegas e pelo 

professor. Ajuda os alunos a compreenderem melhor a função do 

professor. 
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1 - A escola ideal tem que ter instalações, equipamentos e materiais 

para os alunos poderem trabalhar. Para além disso, tem que ter um 

corpo docente que saiba utilizar esses equipamentos e saiba ensinar. 

 

2 - Ao nível das novas tecnologias como auxiliares da educação, 

existem competências básicas que se devem exigir aos professores, 

como saberem utilizar computadores e videoprojetores. O ideal 

seria, também, saberem utilizar câmaras fotográficas e de vídeo. 

 

3 - Os professores sabem muito pouco acerca dos alunos que têm. E 

os alunos também não conhecem bem os professores que têm. Os 

professores são iguais para todos os alunos, e as pessoas são todas 

diferentes. 

 

4 - A escola ideal deve dar aos alunos maiores oportunidades para 

aprenderem. Para isso é necessário que os professores tenham 

formação regularmente 
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5 - As novas tecnologias na educação, tornam as aulas mais 

motivadoras para os alunos. A grande maioria dos alunos estão 

disponíveis para fazer trabalho de pesquisa na internet e para 

produzirem recursos educativos para algumas disciplinas. 

 

6 - Melhorar as condições de aprendizagem, como uma boa 

iluminação, conforto na sala, uso de tecnologias, pode facilitar esse 

processo. Mas também é importante haver diversidade nos modos de 

apresentar as aulas, numa aula lê-se e fala-se, noutra vê-se um 

vídeo e vai-se à internet. Todos os recursos que permitam uma aula 

diferente para captar a atenção do aluno, são mais-valias nas 

aprendizagens. 

 

7 - A pessoa que está a expor tem que trabalhar a forma da 

apresentação, seja a ler um livro, a ver um filme, ou numa 

apresentação multimédia. 

 

8 - A utilização de recursos educativos tecnológicos, como os vídeos, 

as apresentações e a internet, dão às aulas uma maior dinâmica e 

maior estímulo. A grande maioria dos jovens, hoje, navegam na 

internet, tiram fotografias e gravam vídeo com os telemóveis, por 

isso não faz sentido a escola, que é um espaço em que eles estão a 

maior parte do dia, não utilizar esses meios. 
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9 – Os jovens ouvem música, a vêem televisão, a vêem vídeos no 

YouTube. A escola deve trazer essas coisas para a sala de aula. Os 

alunos passam a encontrar, também, na escola, aquilo de que 

gostam. É uma questão de juntar o lúdico ao académico. 

 

10 - A principal vantagem na utilização destes recursos nos 

processos de aprendizagem, é que aquilo de que se fala na aula 

torna-se imediatamente visível. Ao juntar-se a imagem ao texto, 

tudo fica mais claro para os alunos, facilitando a assimilação da 

informação. Quando se torna necessário apresentar exemplos, o uso 

da imagem torna-se insubstituível.  

 

11 - É importante fazer com que os professores comecem a usar 

cada vez mais esses recursos que começam a chegar em maior 

número, às escolas. Hoje a internet é uma fonte inesgotável de 

recursos educativos, tanto ao nível dos textos como das imagens. 

 

12 – As tecnologias de informação e comunicação, permitem alojar 

“online” os textos de apoio em suporte digital, disponibilizados pelos 

professores, para que todos os colegas da turma tenham acesso. 

Para além disso a produção de recursos didáticos torna os alunos 

mais responsáveis, pois eles tornam-se produtores de conteúdos que 

têm de apresentar na aula composta por uma audiência de colegas e 

pelo professor. 
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13 – Os professores devem exigir mais dos alunos, mas também 

acompanhá-los mais, estarem atentos às dificuldades que eles têm 

na aprendizagem. 
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5.4. Entrevistas – alunos diversidade. 

 

Nikolay Komitov – Aluno do 12º ano – Trabalhador  Estudante. 

Nasci na Bulgária. Tenho muitas dificuldades em conseguir conciliar o 

trabalho e a escola. Trabalho na construção civil, que é um trabalho duro, 

levanto-me por volta das 6.00 horas da manhã e depois do trabalho vou 

para a escola até às 23.45 h. O meu pai trabalhou na Rússia durante 10 

anos, e depois veio para Portugal, conseguiu arranjar trabalho na construção 

civil. Depois viemos, eu e a minha mãe. Aprendi a falar Português com os 

amigos, foram eles que me ajudaram muito. Tenho algumas dificuldades no 

Português, essencialmente ao nível da escrita. 

O ensino em Portugal é muito teórico, e considero interessante nas 

aulas os professores começarem a utilizar apresentações 

multimédia, como forma de melhorar as aprendizagens. 

A envolvência das imagens e dos textos resulta, para mim, numa 

melhor aprendizagem, pois estamos a ver aquilo de que falamos. 

Gostava muito de no futuro viajar e vir a ser um bom fotógrafo. Viva a 

escola e viva a diversidade ! 

 

Filipa Silva – Aluna do 12º ano. 

Nasci em Lisboa, o meu pai é Finlandês e a minha mãe Portuguesa. 

Penso que os Portugueses têm dificuldade em concretizarem as suas ideias, 

que por vezes até são muito interessantes, mas acabam por serem os outros 

a implementarem-nas. O lado bom dos Portugueses é que são muito 

hospitaleiros, muito sociais e simpáticos. Os imigrantes quando chegam 
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a Portugal têm dificuldade em aprender o Português. O ensino em 

Portugal é muito teórico. Na Finlândia o ensino está mais avançado em 

relação à utilização das novas tecnologias na educação. Considero que é 

mais fácil aprender quando vimos imagens das coisas, quando 

vemos filmes, a aprendizagem torna-se mais rápida. No ensino 

noturno, que não temos tanto tempo para estudar, como no ensino diurno, 

torna-se mais fácil, quando faltamos a uma aula podermos visionar uma 

apresentação sobre os conteúdos da aula em questão. Gostava de vir a ser 

restauradora de pinturas. Viva a escola, viva a diversidade! 

 

Abílio Pequeno – Aluno do 12º ano – Trabalhador Estudante. 

Nasci em Angola. Para mim as maiores dificuldades de adaptação foi ao 

clima, que em Portugal é mais frio. Vivo numa instituição. Vim para Portugal 

devido a problemas de saúde. É muito fácil fazer amigos em Portugal. Para 

facilitar a integração dos imigrantes, em Portugal, dever-se-ia  

melhorar os serviços de legalização, pois o processo é muito 

burocrático e moroso. Em relação ao ensino, existem algumas faltas de 

equipamento informático e outro, as aulas são muito teóricas. Os alunos 

saem do sistema de ensino mal preparados para exercerem algumas 

profissões, saem com muita formação teórica e pouca prática. Para 

melhorar o sistema, tem que se equipar melhor as escolas, com mais meios 

audiovisuais, e com as novas tecnologias, pois considero muito importantes 

para se melhorarem as aprendizagens. 

 

 

 



441  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Luísa Lucas – Aluna do 12º ano – Aluna do Ensino Especial (surda). 

Gosto muito da escola. Gosto de Desenho, Inglês, Português, História e 

Tecnologias. Tenho algumas dificuldades em Matemática, mas também 

gosto da disciplina. Gosto de Filosofia, mas tenho dificuldades em perceber 

os conteúdos. Existem professores que nos dão os conteúdos de modo 

mais fácil, outros são mais complicados e difíceis de entender. 

Quando temos intérprete de língua gestual, torna-se mais fácil perceber, 

quando não temos intérprete tenho que me esforçar mais para tentar 

perceber o que os professores dizem. Os alunos surdos têm mais 

dificuldade em perceber certo vocabulário, do que os alunos 

ouvintes. Tive terapia da fala bem como a maioria dos alunos da 

comunidade surda. Existem, também, alguns professores que estão a 

aprender língua gestual e por vezes criamos, entre professores e alunos, um 

intercâmbio linguístico.  

 

Uso muito a internet, tanto em casa como no trabalho, e como não 

ouço, utilizo-a muito para estar informada, para comunicar com os 

colegas e para fazer trabalhos para a escola. O que costumo ver na 

televisão, são as notícias, telenovelas, filmes e documentários. Para nós é 

muito importante as legendas, nos filmes isso acontece sempre, mas 

deveriam existir também nos noticiários, telenovelas e outros 

programas. Ou teletexto. O que se podia mudar na escola para melhorar 

a aprendizagem dos alunos não ouvintes, seria aumentar o número 

de intérpretes e os professores utilizarem recursos educativos com 

imagens e legendas, sobre os conteúdos abordados nas aulas. 
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Isabel Silva – Aluna do 12º ano – Aluna do Ensino Especial (surda). 

As disciplinas que gosto mais, são História e Português, mas isso depende 

muito dos professores. A escola é boa e este ano existem mais alunos 

surdos. Isso é bom porque temos mais colegas com quem comunicar e 

conviver. Utilizamos muito as webcam, via internet, para 

comunicarmos uns com os outros através de língua gestual. 

Inclusive existem pessoas ouvintes que comunicam connosco 

através das webcam e nos explicam o significado de determinadas 

palavras. Isso é muito útil e faz-me ficar muito satisfeita por, hoje, 

ter acesso a todo este tipo de informação. O que gosto mais de ver na 

televisão, são os filmes, porque têm legendagem. Algumas telenovelas têm 

teletexto, o que é bom. Era muito bom que as ficções tivessem todas 

legendagem. Gostava que, nas aulas, os professores utilizassem recursos 

com imagens, legendas, vídeos e se possível um ―quadradinho‖  com 

informação em língua gestual. 

 

Helena Carmo – Aluna do 12º ano – Trabalhadora Estudante. 

Nesta escola o que eu gosto mais é do relacionamento que existe entre 

alunos e professores, diferentes pessoas e diferentes opiniões. Sinto-me 

bem no mundo da arte. Eu não estou abrangida pelo ensino especial, por 

uma questão de opção, pois domino bem a leitura labial. Considero-me 

integrada na comunidade ouvinte. Os meus colegas surdos têm mais surdos 

na turma e têm currículos adaptados. Eu não tenho nem uma coisa nem 

outra. Como tenho o mesmo currículo que os meus colegas ouvintes, 

tenho que me esforçar muito mais. Só teremos uma verdadeira 

integração, se existir numa turma, o número de alunos surdos igual ao de 
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alunos ouvintes. Os meios audiovisuais podem ser um auxiliar muito 

importante para facilitar a aprendizagem aos alunos surdos. Por 

exemplo nas disciplinas de História ou Português. Para os surdos é muito 

importante existirem esses meios, assim como para os ouvintes também. 

Acredito que os alunos surdos possam aprender muito melhor, com o auxilio 

dos meios audiovisuais, recorrendo às imagens, às legendas e à língua 

gestual. Aprende-se melhor com os meios audiovisuais porque temos 

acesso a uma aprendizagem mais sensitiva. A escola deveria 

preocupar-se em melhorar os processos de aprendizagem dos alunos surdos. 

A escola inclusiva tem de estar preparada para dar resposta aos alunos, 

sejam eles iguais ou diferentes. As novas tecnologias na educação, 

como os meios audiovisuais, as webcams e a internet, podem 

contribuir para tornar a escola mais inclusiva. 
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1 – Os alunos consideram que o ensino em Portugal é muito teórico, 

e uma forma de tornar as aulas mais interessantes e de se melhorar 

as aprendizagens é os professores começarem a utilizar 

apresentações multimédia. 

 

2 - A envolvência das imagens e dos textos resulta, numa melhor 

aprendizagem, pois vê-se aquilo de que se  fala. É mais fácil 

aprender quando vimos imagens das coisas, quando vemos filmes, a 

aprendizagem torna-se mais rápida. Os meios audiovisuais podem 

ser um auxiliar muito importante para facilitar a aprendizagem aos 

alunos surdos. Aprende-se melhor com os meios audiovisuais porque 

temos acesso a uma aprendizagem mais sensitiva. 

 

3 - Os alunos saem do sistema de ensino mal preparados para 

exercerem algumas profissões, saem com muita formação teórica e 

pouca prática. 
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4 – Uma forma de melhorar a aprendizagem dos alunos não 

ouvintes, seria aumentar o número de intérpretes e os professores 

utilizarem recursos educativos com imagens e legendas. Para estes 

alunos é muito importante as legendas, nos filmes isso acontece 

sempre, mas deveriam existir também nos noticiários, nas  

telenovelas e em outros programas. 

 

 

 

5 - Existem professores que  dão os conteúdos de modo mais fácil, 

outros são mais complicados e difíceis de entender. As novas 

tecnologias na educação, como os meios audiovisuais, as webcams e 

a internet, podem contribuir para tornar a escola mais inclusiva. 

 

 

6 - Os alunos não ouvintes usam muito a internet, tanto em casa 

como no trabalho, e como não ouvem, utilizam-na muito para 

estarem informados, para comunicarem com os colegas e para 

fazerem trabalhos para a escola. Usam muito as webcam, via 

internet, para comunicarem uns com os outros através de língua 

gestual. Inclusive existem pessoas ouvintes que comunicam com 

eles através das webcam e lhes explicam o significado de 

determinadas palavras. Isso é muito útil e fá-los ficar muito 

satisfeitos por, hoje, terem acesso a todo este tipo de tecnologia. 
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5.5. Reportagens televisivas.   

Excertos de uma Grande Reportagem sobre Educação (A 

Diversificação das Metodologias do Ensino), transmitida pela 

televisão com Nuno do Crato e Daniel Sampaio.  

 

 

Nuno Crato – Professor e Pedagogo  

(veio a ser Ministro da educação em 2013) 

Embora a meta principal da escola seja a de transmitir 

conhecimento, essa meta hoje é feita percorrendo caminhos 

diferenciados, mas tendo em vista o mesmo objetivo. Existiu uma 

tendência, nos finais dos anos sessenta, para se reformar a escola, discutia-

se, nessa altura, o conceito de que  a escola não podia ser só a 

memorização de conhecimentos. A escola tem que ser mais do que isso, 

tem que ser a criação de um “espírito” crítico, tem que ser a formação 

de cidadãos. Considero essa tendência correta, porém exagerou-se, e 

criou-se a ideia de que era possível criar cidadãos e capacidade 

critica, nos alunos, sem o conhecimento de base. Não se consegue 

analisar um texto literário sem ler esse texto, não se pode discutir 

matemática sem saber matemática e não se pode ser critico em 

relação à História, sem se saber muito de História. A ideia de que se 

constrói o conhecimento, sem um conhecimento de base é uma ideia muito 

perniciosa, que se generalizou no nosso ensino. Para se avaliar um sistema é 

necessário primeiro medir, para se avaliar o sistema de ensino, tem-se que 

em primeiro lugar criar os instrumentos, para depois poder-se aferir. 
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Daniel Sampaio – Psiquiatra. 

Não se resolve os problemas das escolas, aumentando o número de exames. 

Os exames são importantes para se aferir conhecimentos e para as 

escolas poderem avaliar os alunos, mas existem outras questões 

fundamentais, como a própria complexidade do saber. Quando 

comparamos o que os jovens sabem hoje, com aquilo que nós sabíamos, há 

quarenta anos atrás, eles hoje sabem coisas diferentes, porque o professor 

liceal dos anos sessenta e setenta era a única fonte do saber, para os 

alunos. Atualmente, os nossos jovens, têm múltiplas formas de aceder 

ao conhecimento, logo a complexidade do saber e da construção da 

aprendizagem é completamente diferente. A grande questão da 

escola, nos tempos de hoje, deve estar centrada na aprendizagem e 

não no conteúdo do ensino, nem na avaliação. A grande reflexão de 

ser: ―Como é que hoje, no séc. XXI, os jovens aprendem?‖. Aprendem de 

uma forma completamente diferente, do modo como se aprendia, nos anos 

sessenta e setenta, do século passado. Eles têm uma estrutura 

psicológica diferente, são educados no audiovisual, no computador, 

na rapidez, e têm uma enorme fonte de conhecimentos, que lhes 

chega pela internet, pela televisão, etc. A escola, hoje, ainda não fez 

essa reflexão, sobretudo na heterogeneidade dos alunos e na diversidade 

cultural dos alunos. A escola tem que fazer essa reflexão sobre essa 

diversidade cultural dos alunos, tem que trabalhar de forma a tirar 

proveito dessa diversidade cultural. Só depois, pode fazer uma 

reflexão sobre o modo como os alunos aprendem. Porque muitos 

aprendem de maneira muito diferente. O que mais me impressiona 

atualmente, no ensino em Portugal, é a total ausência de reflexão sobre 

aquilo que os alunos pensam a respeito da educação. Toda a gente fala de 

educação em Portugal, políticos, professores, pedagogos, etc., mas 



448  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

nenhuma informação sobre o que os alunos pensam e sentem. Pois são eles 

o alvo principal da ação educativa. A tragédia do nosso sistema de 

ensino é a de  que os alunos não são questionados, não só sobre os 

seus saberes, mas fundamentalmente sobre os seus valores, sobre 

aquilo que eles propõem. Em qualquer país evoluído, esta é a chave 

para o sucesso educativo. 

 

Marcelo Rebelo de Sousa – Professor e Analista, comentando a 

escola moderna numa reportagem televisiva.  

A escola portuguesa, a básica e o ensino secundário, são hoje, mais o 

retrato do que é a sociedade portuguesa, do que o era há quarenta anos 

atrás. A sociedade portuguesa, também mudou muito, em relação a esses 

tempos. Houve migrações e imigrações, criando uma integração de 

realidades muito diferentes. A escola, hoje, fruto da democratização, 

integra fatores económicos, sociais e culturais, diversos, o que torna 

mais difícil a função da escola. Os agentes educativos, também 

mudaram. Hoje quem tem a responsabilidade de educar, não são os 

mesmos do que há quarenta anos atrás. Dantes, essa 

responsabilidade cabia às famílias, à escola e à igreja católica. Agora 

foram substituídos pela televisão e pela internet. A família e a escola 

perderam largamente a sua influência educativa e surgiram outras 

realidades. A família é diferente do que era. As mulheres trabalham, 

deixaram de ter a principal função educadora, os horários por vezes são 

incompatíveis com a possibilidade dos pais estarem com os filhos, e isso é 

transversal a todas as classes sociais. Assiste-se hoje, quase a uma 

demissão dos pais e dos avós, em relação à educação e à 

transmissão de valores. Isto verifica-se mais intensamente, nas 
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zonas urbanas e metropolitanas. A família acabou por delegar na 

escola essa responsabilidade. Devido as estas desestruturações, a escola 

teve que se refazer, principalmente no que respeita ao conceito de 

autoridade. Os professores não são os únicos responsáveis pela perda 

de autoridade que hoje se vive na escola. Foi um acumular lento de 

desestruturações que conduziu a essa situação. A comunidade 

escolar é composta por professores, alunos, funcionários, pais, 

autoridades locais, e é toda esta comunidade que tem que participar 

na resolução dos problemas com que se debate a escola nos nossos 

dias. Mas politicamente não se pode desautorizar os professores. Não se 

deve facilitar aspectos como, por exemplo, as faltas às aulas isso pode ser 

um convite ao laxismo. Aspectos de rigor, como as faltas, têm que estar 

contempladas, sem facilitismo, no estatuto do aluno. Isso pode contribuir 

significativamente para a reconstrução da autoridade, democrática, na 

escola. Sem o respeito pelos professores não pode existir autoridade. 

Sem autoridade, a escola não consegue cumprir a função educativa e 

formativa. 

 

 

Reportagem – As Ferramentas Digitais no Processo de 

Aprendizagem. 

O projeto Elektra, associa os jogos digitais aos processos de 

aprendizagem. Este  projeto europeu está a ser desenvolvido em França. Em 

Paris, um grupo de jovens está a participar numa nova geração de jogos 

onde a aprendizagem e o entretenimento se fundem. O projeto Elektra 

tem por objetivo elaborar uma metodologia de jogo educativo. Uma 

metodologia que seja aplicável a todas as disciplinas, desde o Francês à 
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Matemática, passando pela História. A disciplina escolhida foi a Física, por 

ser ensinada de forma semelhante a alunos da mesma idade, em vários 

países europeus, seja em França, na Alemanha ou em Portugal. O projeto é 

coordenado pelo Laboratório para as Realidades Mistas, situado em Colónia, 

na Alemanha. O projeto junta programadores de jogos e peritos em 

pedagogia, cognição e psicologia. Segundo os responsáveis do projeto: 

“Não queremos que exista uma distinção entre a dimensão educativa 

e a dimensão lúdica. Todas estas dimensões bem geridas, resultam 

na produção de conteúdos, que  ao serem utilizados pelos alunos, 

eles nem se apercebem que estão a aprender. São jogos de aventuras, 

que os jovens ao jogarem estão simultaneamente a divertirem-se e a 

aprender.‖ Os personagens, condutores dos jogos, foram testados de forma 

a suscitarem bastante interesse pelos utilizadores. O estudo efetuado 

abrangeu também o comportamento emocional, dos jogadores durante o 

jogo. O objetivo do estudo foi o de saber se os conteúdos eram mais 

facilmente memorizados, quando acompanhados por uma narrativa 

forte e se estas novas formas de aprender produzem um efeito mais 

duradouro do que os processos de aprendizagem tradicionais. Os 

estudos científicos atuais das neurociências mostraram que 

relacionar conteúdos educativos com uma história ilustrada com 

imagens podem ser melhor memorizados, do que pelas vias normais 

de informação. O teste final é realizado por uma amostra do público alvo, 

composto por adolescentes. Ao todo serão realizadas dezoito sessões para 

apurar a versão final do jogo. Ao tentar analisar as motivações dos 

jogadores e compreender o sucesso dos jogos para computador, torna-se 

mais fácil aliar a perspetiva lúdica aos objetivos didáticos. Jogar computador 

pode ir além do entretenimento. 
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Reportagem – As Tecnologias e o Processo de Aprendizagem. 

As Oficinas do Conhecimento. 

 

A escola do futuro permitirá aos alunos terem o mundo na sala de 

aula. Aí os livros e cadernos darão lugar aos computadores. Em Portugal já 

existem escolas equipadas com novas tecnologias aplicadas à aprendizagem, 

onde os alunos têm acesso ao que de mais moderno se utiliza na 

aprendizagem, investigação e produção de conteúdos. A “Escola do 

Futuro”, o “Plano Tecnológico para a Educação” e o programa “e-

escolas”, têm permitido dar um salto quantitativo e qualitativo na 

difusão dos meios digitais nos processos de aprendizagem, 

facilitando, por um lado, a aquisição de computadores a um cada vez 

maior número de utilizadores, por outro a possibilidade de 

professores e alunos obterem formação nas novas tecnologias da 

informação. A escola do futuro concretiza na sala de aula o conceito de 

convergência digital, cria uma rede de saber e partilha de conhecimentos à 

escala mundial. 

A escola do futuro vai ter que responder a vários desafios como, o 

aprender a pensar, o aprender a comunicar, o aprender a estar e o 

aprender a conviver com os outros. Vão longe as competências 

simples da escola do passado, como ler escrever e contar, hoje a 

escola exige competências comportamentais e cívicas. Ensinar 

matemática e ciências é fundamental, porque são a linguagem universal da 

tecnologia e dos empregos de base tecnológica. Hoje já é possível juntar 

sinergias educacionais e empresarias ―online‖ de forma a permitir que 

empresas e universidades  trabalhem juntas e em tempo real, embora 

fisicamente estejam a milhares de quilómetros umas das outras.  
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As tecnologias da informação e da comunicação permitem criar um 

espaço global e tornar a escola global, independentemente de onde 

estão localizadas as universidades, os centros de formação ou as 

empresas. A escola do futuro pode ficar situada num sítio, mas ter 

variados colaboradores por todo o mundo. Hoje as comunidades de 

aprendizagem, em qualquer canto do mundo, aprendem e partilham cada 

vez mais e melhor. Hoje existe uma forma de ensino mais holística, mais 

abrangente e mais integrada. As tecnologias associadas à educação 

permitem maior pesquisa, maior inovação e maior interação do 

grupo.  
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1 - Embora a meta principal da escola seja a de transmitir 

conhecimento, essa meta hoje é feita percorrendo caminhos 

diferenciados, mas tendo em vista o mesmo objetivo. A escola tem 

que ser  a criação de um “espírito” crítico, tem que ser a formação 

de cidadãos. Criou-se a ideia de que era possível criar cidadãos e 

capacidade critica, nos alunos, sem o conhecimento de base. Não se 

consegue analisar um texto literário sem ler esse texto, não se pode 

discutir matemática sem saber matemática e não se pode ser crítico 

em relação à História, sem se saber muito de História. 

 

2 - Os exames são importantes para se aferir conhecimentos e para 

as escolas poderem avaliar os alunos, mas existem outras questões 

fundamentais, como a própria complexidade do saber. Atualmente, 

os jovens, têm múltiplas formas de aceder ao conhecimento, logo a 

complexidade do saber e da construção da aprendizagem é 

completamente diferente. A grande questão da escola, nos tempos 

de hoje, deve estar centrada na aprendizagem e não no conteúdo do 

ensino, nem na avaliação. 
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3 – Os jovens, hoje,  têm uma estrutura psicológica diferente, são 

educados no audiovisual, no computador, na rapidez, e têm uma 

enorme fonte de conhecimentos, que lhes chega pela internet, pela 

televisão, etc. A escola tem que fazer uma reflexão sobre essa 

diversidade cultural dos alunos, tem que trabalhar de forma a tirar 

proveito dessa diversidade cultural. Só depois, pode fazer uma 

reflexão sobre o modo como os alunos aprendem. 

4 - A tragédia do nosso sistema de ensino é a de  que os alunos não 

são questionados, não só sobre os seus saberes, mas 

fundamentalmente sobre os seus valores, sobre aquilo que eles 

propõem. Em qualquer país evoluído, esta é a chave para o sucesso 

educativo. 

5 - A escola, hoje, fruto da democratização, integra fatores 

económicos, sociais e culturais, diversos, o que torna mais difícil a 

função da escola. Os agentes educativos, também mudaram. Hoje 

quem tem a responsabilidade de educar, não são os mesmos de há 

quarenta anos atrás. Dantes, essa responsabilidade cabia às 

famílias, à escola e à igreja católica. Agora foram substituídos pela 

televisão e pela internet. 

6 - Sem o respeito pelos professores não pode existir autoridade. 

Sem autoridade, a escola não consegue cumprir a função educativa e 

formativa. 

7 – Atualmente existem projetos como o Electra que pretendem uma 

fusão entre a dimensão educativa e a dimensão lúdica. Estas duas 

dimensões bem geridas, podem resultar na produção de conteúdos, 
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que  ao serem utilizados pelos alunos, eles nem se apercebem de 

que estão a aprender. 

 

8 - Os estudos científicos atuais das neurociências mostraram que 

relacionar conteúdos educativos com uma história ilustrada com 

imagens podem ser melhor memorizados, do que pelas vias normais 

de informação. 

 

9 - A escola do futuro permitirá aos alunos terem o mundo na sala de 

aula. A escola do futuro vai ter que responder a vários desafios 

como, o aprender a pensar, o aprender a comunicar, o aprender a 

estar e o aprender a conviver com os outros. 

 

10 - As tecnologias da informação e da comunicação permitem criar 

um espaço global e tornar a escola global, independentemente de 

onde estão localizadas as universidades, os centros de formação ou 

as empresas. A escola do futuro pode ficar situada num sítio, mas ter 

vários colaboradores por todo o mundo. As tecnologias associadas à 

educação permitem maior pesquisa, maior inovação e maior 

interação do grupo. 
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Figura 67 

6.INVESTIGAÇÃO - Testes de memorização de palavras e 

de imagens. 
 

Teste de Memória Visual – Palavras.  

Teste de Memória Visual – Imagens.  

Com o objetivo de aferir a memória visual relativa à imagens e à informação 

gráfica constituída por palavras, elaborei dois testes.  

Os testes para aferir a memorização de palavras, consistiram numa 

lista de 14 (catorze) palavras selecionadas de forma aleatória e dispostas 

numa tabela de 2 (duas) linhas e 7 (sete) colunas. Estas folhas foram 

mostradas aos diversos grupos que constituíam as amostras, durante 25 

(vinte e cinco) segundos e no final desse tempo retiradas. Em seguida foram 
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dadas aos grupos, folhas onde constavam 49 (quarenta e nove) palavras, 

em tabelas compostas por 7 (sete) linhas e 7 (sete) colunas, também 

dispostas de forma aleatória e onde se incluíam as catorze, mostradas 

inicialmente. Os avaliados tinham que responder ao número máximo de 

palavras de que se lembravam, durante 60 (sessenta)  segundos.  

Nos testes para aferir a memória visual relativa às imagens, o processo foi 

idêntico, mas as palavras foram substituídas por imagens.  

 

Os testes para aferir a memorização de imagens, consistiram numa 

lista de 14 (catorze) imagens selecionadas de forma aleatória e dispostas 

numa tabela de 2 (duas) linhas e 7 (sete) colunas. Estas folhas foram 

mostradas aos diversos grupos que constituíam as amostras, durante 25 

(vinte e cinco) segundos e no final desse tempo retiradas. Em seguida foram 

dadas aos grupos, folhas onde constavam 49 (quarenta e nove) imagens, 

em tabelas compostas por 7 (sete) linhas e 7 (sete) colunas, também 

dispostas de forma aleatória e onde se incluíam as catorze, mostradas 

inicialmente.  

Os avaliados tinham que responder ao número máximo de imagens de que 

se lembravam, durante 60 (sessenta)  segundos.  Ambos os questionários 

continham uma dimensão que ajudava a caracterizar os diversos grupos das 

amostras, relativamente ao género e idade. 
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1 - Resultados da memorização das Palavras. 

Amostragem – Crianças – Idades compreendidas entre os 7 (sete) e 

os 12 (doze) anos (Gráfico 1). 

Total de Acertos = 65 %  

(As crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, 

conseguiram memorizar uma média de 65% das palavras mostradas 

durante os vinte e cinco segundos). 

Média dos Rapazes = 58% (os rapazes conseguiram memorizar uma 

média de 58% das palavras mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

Média das Raparigas = 71% (as raparigas conseguiram memorizar 

uma média de 71% das palavras mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

 

Gráfico 1 
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Amostragem – Alunos do Ensino Superior – Idades compreendidas 

entre os 20 (vinte) e os 24 (vinte e quatro) anos (Gráfico 2). 

Total de Acertos = 64 %  

(Alunos do ensino superior, conseguiram memorizar uma média de 

64% das palavras mostradas durante os vinte e cinco segundos). 

Estudantes do género Masculino = 57% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 57% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Estudantes do género Feminino = 70% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 70% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos)  

    

Gráfico 2 
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Amostragem – Docentes do Ensino Secundário – Idades 

compreendidas entre os 35 (trinta e cinco) e os 58 (cinquenta e 

oito) anos (Gráfico 3).  

Total de Acertos = 75 %  

(Os docentes do ensino secundário, conseguiram memorizar uma 

média de 75% das palavras mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

Docentes do género Masculino = 68% (os professores conseguiram 

memorizar uma média de 68% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Docentes do género Feminino = 81% (as professoras conseguiram 

memorizar uma média de 81% das palavras mostradas durante os  
vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 3 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 10º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 40 (quarenta) anos 

(Gráfico 4). 

Total de Acertos = 65 %  

(Os alunos do ensino secundário do 10º ano, conseguiram 

memorizar uma média de 65% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 61% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 61% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 68% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 68% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 4 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 11º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 49 (quarenta e nove) 

anos (Gráfico 5). 

Total de Acertos = 54 %  

(Os alunos do ensino secundário do 11º ano, conseguiram 

memorizar uma média de 54% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 53% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 53% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 54% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 54% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 5 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 12º ano – Idades 

compreendidas entre os 20 (vinte) e os  48 (quarenta e oito) anos 

(Gráfico 6).      Total de Acertos = 57 %  

(Os alunos do ensino secundário do 12º ano, conseguiram 

memorizar uma média de 57% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 50% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 50% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 64% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 64% das palavras mostradas durante os 

vinte e cinco segundos) 

 

Gráfico 6 
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1 – Em média no total dos grupos verificou-se uma capacidade de  

memorização das palavras de 63%, com uma média de 58 % para os 

elementos do sexo masculino e  68 % para os elementos do sexo 

feminino. O grupo com maior capacidade de memorização das 

palavras foram os professores do ensino secundário, com 75%, 

(68% para os homens e 81% para as mulheres). 
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2 - Resultados da Memorização de Imagens. 

Amostragem – Crianças – Idades compreendidas entre os 7 (sete) e 

os 12 (doze) anos (Gráfico 7). 

Total de Acertos = 88 %  

(As crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 ano, 

conseguiram memorizar uma média de 88% das imagens mostradas 

durante os vinte e cinco segundos). 

Média dos Rapazes = 87% (os rapazes conseguiram memorizar uma 

média de 87% das imagens mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

Média das Raparigas = 89% (as raparigas conseguiram memorizar 

uma média de 89% das imagens mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

 

Gráfico 7 
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Amostragem – Jovens Ensino Superior – Idades compreendidas 

entre os 20 (vinte) e os 24 (vinte e quatro) anos (Gráfico 8). 

Total de Acertos = 78 %  

(Os estudantes do ensino superior, conseguiram memorizar uma 

média de 78% das imagens mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

Estudantes do género Masculino = 64% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 64% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Estudantes do género Feminino = 90% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 90% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 8 
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Amostragem – Docentes do Ensino Secundário – Idades 

compreendidas entre os 35 (trinta e cinco) e os 58 (cinquenta e 

oito) anos (Gráfico 9). 

Total de Acertos = 98 %  

(Os docentes do ensino secundário, conseguiram memorizar uma 

média de 98% das imagens mostradas durante os vinte e cinco 

segundos). 

Docentes do género Masculino = 97% (os professores conseguiram 

memorizar uma média de 97% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Docentes do género Feminino = 98% (as professoras conseguiram 

memorizar uma média de 98% das imagens mostradas durante os  

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 9 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 10º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 40 (quarenta) anos 

(Gráfico 10). 

Total de Acertos = 76 %  

(Os alunos do 10ºano, conseguiram memorizar uma média de 76% 

das imagens mostradas durante os vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 80% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 80% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 71% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 71% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 10 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 11º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 49 (quarenta e nove) 

anos (Gráfico 11). 

Total de Acertos = 78 %  

(Os alunos do 11º ano, conseguiram memorizar uma média de 78% 

das imagens mostradas durante os vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 71% (os Alunos conseguiram 

memorizar uma média de 71% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 85% (as Alunas conseguiram 

memorizar uma média de 85% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 11 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 12º ano – Idades 

compreendidas entre os 20 (vinte) e os 48 (quarenta e oito) anos 

(Gráfico 12).        Total de Acertos = 80 %  

(Os alunos do 12º ano, conseguiram memorizar uma média de 80% 

das imagens mostradas durante os vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Masculino = 82% (os alunos conseguiram 

memorizar uma média de 82% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

Alunos do género Feminino = 78% (as alunas conseguiram 

memorizar uma média de 78% das imagens mostradas durante os 

vinte e cinco segundos). 

 

Gráfico 12 
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1 – Em média no total dos grupos verificou-se uma capacidade de  

memorização das imagens de 83%, com uma média de 80% para os 

elementos do sexo masculino e  84% para os elementos do sexo 

feminino. O grupo com maior capacidade de memorização das 

imagens foram os professores do ensino secundário, com 98%, 

(97% para os homens e 98% para as mulheres). 
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6.1. Comparações entre a memorização de Palavras e a 
memorização de Imagens. 

Amostragem – Crianças – Idades compreendidas entre os 7 (sete) e 

os 12 (doze) anos (Gráfico 13).               

Acréscimo da memorização das Imagens em relação à memorização 

das Palavras + 23 %  

(As crianças com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos,  

conseguiram, em média, um acréscimo de 23%, de memorização das 

imagens em relação à memorização das palavras). 

Média dos rapazes + 29% (os rapazes conseguiram memorizar, em 

média, um acréscimo de 29%, de memorização  das imagens em 

relação à memorização das palavras). 

Média das raparigas + 18% (as raparigas conseguiram memorizar, 

em média, um acréscimo de 18%, de memorização  das imagens em 

relação à memorização das palavras). 

 

Gráfico 13 
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Amostragem – Jovens do Ensino Superior – Idades compreendidas 

entre os 20 (vinte) e os 24 (vinte e quatro) anos (Gráfico 14). 

Acréscimo da Memorização das Imagens em relação à Memorização 

das Palavras + 14 %. 

(Os alunos do ensino superior, conseguiram, em média, um 

acréscimo de 14%, de memorização  das imagens em relação à 

memorização das palavras). 

Média dos estudantes do género masculino + 7% (os alunos 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 7%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras). 

Média dos estudantes do género feminino + 20% (as alunas 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 20%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras). 

 

Gráfico 14 
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Amostragem – Docentes do Ensino Secundário – Idades 

compreendidas entre os 35 (trinta e cinco) e os 58 (cinquenta e 

oito) anos (Gráfico 15). 

Acréscimo da memorização das Imagens em relação à memorização 

das Palavras + 23 % 

(Os docentes do ensino secundário, conseguiram, em média, um 

acréscimo de 23%, de memorização  das imagens em relação à 

memorização das palavras). 

Média dos docentes do género masculino + 29% (os professores 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 29%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras) 

Média dos docentes do género feminino + 17% (as professoras 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 17%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras) 

 
Gráfico 15 



476  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 10º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 40 (quarenta) anos 

(Gráfico 16).     Acréscimo da memorização das Imagens em relação 

à memorização das Palavras +11% 

(Os alunos do 10º ano, conseguiram, em média, um acréscimo de 

11%, de memorização  das imagens em relação à memorização das 

palavras). 

Média dos alunos do género masculino +19% (os alunos 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 19%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras). 

Média dos alunos do género feminino + 3% (as alunas conseguiram 

memorizar, em média, um acréscimo de 3%, de memorização  das 

imagens em relação à memorização das palavras). 

 
Gráfico 16 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 11º ano – Idades 

compreendidas entre os 21 (vinte e um) e os 49 (quarenta e nove) 

anos (Gráfico 17). 

Acréscimo da memorização das Imagens em relação à memorização 

das Palavras + 24 % 

(Os alunos do 11º ano, conseguiram, em média, um acréscimo de 

24%, de memorização  das imagens em relação à memorização das 

palavras). 

Média dos alunos do género masculino +18% (os alunos 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 18%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras). 

Média dos alunos do género feminino +31% (as alunas conseguiram 

memorizar, em média, um acréscimo de 31%, de memorização  das 

imagens em relação à memorização das palavras). 

 

Gráfico 17 
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Amostragem – Alunos do Ensino Secundário do 12º ano – Idades 

compreendidas entre os 20 (vinte) e os 48 (quarenta e oito) anos 

(Gráfico 18).   Acréscimo da memorização das Imagens em relação 

à memorização das Palavras + 23 % 

(Os alunos do 12º ano, conseguiram, em média, um acréscimo de 

23%, de memorização  das imagens em relação à memorização das 

palavras). 

Média dos alunos do género masculino +32% (os alunos 

conseguiram memorizar, em média, um acréscimo de 32%, de 

memorização  das imagens em relação à memorização das palavras). 

Média dos alunos do género feminino  +24% (as alunas conseguiram 

memorizar, em média, um acréscimo de 24%, de memorização  das 

imagens em relação à memorização das palavras). 

 

Gráfico 18 
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1 – Em média no total dos grupos verificou-se um acréscimo na 

capacidade de  memorização das imagens, em relação às palavras  

de 20%, com uma média de 22% para os elementos do sexo 

masculino e  19% para os elementos do sexo feminino.  As mulheres 

revelaram, em média, uma maior capacidade de memorização tanto 

nas palavras como nas imagens, em relação aos homens. É notório o 

aumento, em todos os grupos,  na capacidade de memorização das 

imagens em relação às palavras.  

Isto é revelador da maior facilidade com que se memorizam as 

informações visuais plurifórmicas e policromáticas, em relação às 

palavras, que são monofórmicas e sem cor. As formas e as cores das 

imagens são elementos que favorecem a memorização. O nosso 

cérebro teve um percurso de milhões de anos no aprimoramento dos 

mecanismos de visualização, que se materializaram numa maior 

capacidade para memorizarmos as imagens. 
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6.2 Questionários sobre a utilização de recursos 
multimédia e audiovisuais na sala de aula. 

 

Figura 68 

Estes questionários, foram desenvolvidos com o objetivo de perspetivar 

a forma de como a escola tira proveito das novas tecnologias, dos 

meios audiovisuais e dos recursos educativos digitais, e, também, 

conhecer as estratégias pedagógicas associadas as estes recursos 

tecnológicos e de que modo isso altera os métodos e os processos de 

aprendizagem.  

 

Foram formuladas um total de 30 questões, que abrangeram várias 

dimensões, desde aferir o uso desses meios tecnológicos, passando pela 

formação, pelo processo de ensino aprendizagem e pela integração, até ao 

sucesso escolar. A escala variou entre Nada, Pouco, 

Razoável/Indiferente, Bastante e Muito. 
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Concentrei especial atenção nas respostas às questões fundamentais, ou 

mais abrangentes, que por si são reveladoras de práticas e realidades 

existentes nos universos que constituíram as amostras.  

 

1 - Questionários administrados aos docentes. 

À questão, feita aos professores,  sobre se consideravam adequados os 

meios audiovisuais e informáticos disponíveis, tendo em atenção o número 

de alunos e de professores da escola, teve  respostas diversas. 40% dos 

docentes, consideraram escassos e 60% considerou razoável (Gráfico 

19). 

 

 

Gráfico 19 
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40% dos docentes não considerou complicado o uso de meios 

informáticos e audiovisuais, ao contrário de 60% dos docentes, que 
responderam, que o uso desses meios era uma tarefa morosa e 

complicada. 65%, dos que consideraram complicado o uso desses 
meios, foram professoras (Gráfico 20). 

 

 

 

Gráfico 20 
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À questão sobre a importância da necessidade de formação dos professores 

na utilização de meios audiovisuais e informáticos, houve quase um 

consenso, pois 98% respondeu muito importante e 2%, respondeu 

bastante (Gráfico 21). 

 

 

 

Gráfico 21 
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Em relação à atenção e à motivação, 80%, respondeu que a utilização de 

meios audiovisuais e informáticos, melhoravam muito a atenção e a 

motivação dos alunos, na sala de aula. Os outros 20%, responderam 

melhoram bastante (Gráfico 22).  

 

 

 

Gráfico 22 
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A gestão do tempo de estudo, torna-se uma questão que levanta sempre 

controvérsia. A gestão do tempo implica organização e metodologia, daí 

nesta questão a grande maioria dos docentes questionados, cerca de 75%, 

terem respondido que os meios informáticos e audiovisuais permitem uma 

gestão razoável do tempo. O uso de plataformas, o recurso a 

videoconferências, a leitura de ―mails‖ e a configuração e uso de outros 

recursos tecnológicos, são tarefas que implicam a disponibilidade de tempo. 

A ausência de estratégias e metodologias, e planos alternativos, no 

uso de tecnologias de apoio às aprendizagens, pode resultar na 

perda incontrolável de tempo útil de aula (Gráfico 23). 

 

 

Gráfico 23 
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Embora na gestão do tempo, no uso das tecnologias de apoio às 

aprendizagens, tenha surgido, da parte dos docentes,  algum cuidado em 

reconhecer que é importante uma estratégia de gestão do tempo da aula,  

na resposta relativa ao melhoramento que esses meios introduzem nas 

metodologias de trabalho e na capacidade de síntese, a resposta foi 

80%, de melhoram bastante. 

Reconhecerem que os meios informáticos e audiovisuais são recursos muito 

importantes, como auxiliares na educação, nos  alunos com 

dificuldades na aprendizagem, é revelador nas respostas dadas pelos 

professores. 95%, respondeu muito importante e 5%, respondeu 

bastante importante (Gráfico 24). 

 

Gráfico 24 
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Na questão final, sobre o efeito que a utilização de meios audiovisuais e 

informáticos, pode ter na melhoria do sucesso escolar dos alunos, 97% 

dos docentes reconheceu que o uso desses meios é bastante importante 

(Gráfico 25). 

 

 

 

Gráfico 25 
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1 – Tendo em atenção o número de alunos e de professores da 

escola, 40% dos professores,  considerou que os meios tecnológicos 

e audiovisuais de que disponham, como auxiliares no processo 

educativo, não eram os adequados.  60% considerou razoável.  A 

maioria dos professores, 60%, considerou que o uso desses meios 

era uma tarefa morosa e complicada. 65%, dos que consideraram 

complicado o uso desses meios, foram professoras, o que revela 

alguma dificuldade na utilização e configuração dos sistemas de 

videoprojecção e dos meios informáticos. Esta situação pode ser 

ultrapassada com formação periódica dos docentes e dos 

funcionários auxiliares de educação. Esta ideia é reforçada com a 

opinião manisfestada por 98% dos docentes que considerou a 

formação dos professores na utilização de meios audiovisuais e 

informáticos muito importante. 

 

2 - Em relação à atenção e à motivação, 80%, respondeu que a 

utilização de meios audiovisuais e informáticos, melhoravam muito a 

atenção e a motivação dos alunos, na sala de aula. Os outros 20%, 

responderam que melhoravam bastante.  
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3 - A gestão do tempo implica organização e metodologia, o que 

torna muito importante a planificação das aulas que recorrem à 

tecnologia informática ou audiovisual. Recomendo que se prepare as 

aulas com antecedência e se teste o equipamento para se evitarem 

imprevistos que nos poderão fazer perder tempo e controlo sobre a 

aula. Quando temos as aulas organizadas e planificadas, começamos 

a ver resultados na melhoria da gestão do tempo ao recorrer a esses 

meios. Daí que  grande maioria dos docentes questionados, cerca de 

75%, terem respondido que os meios informáticos e audiovisuais 

permitem uma gestão razoável do tempo. O uso de plataformas, o 

recurso a videoconferências, a leitura de “mails” e a configuração e 

uso de outros recursos tecnológicos, são tarefas que implicam a 

disponibilidade de tempo. A ausência de estratégias e metodologias, 

e planos alternativos, no uso de tecnologias de apoio às 

aprendizagens, pode resultar na perda incontrolável de tempo útil de 

aula. As minhas aulas estão planificadas por períodos ou semestres, 

com datas, conteúdos e recursos calendarizados. Os vídeos que 

fazem parte das matérias abordadas na aula estão integrados em 

apresentações multimédia, bem como os conteúdos teóricos, de 

acordo com a planificação, o que permite uma melhor gestão das 

aulas e um maior rigor na exposição. Esses conteúdos são 

convertidos para ficheiros pdf que são enviados para os alunos, em 

tempo útil para lhes permitir estudar para as avaliações. A maioria 

dos alunos cria blogs ou endereços electrónicos de turma, onde 

esses pdf são alojados e disponibilizados à turma. Este processo tem 

revelado ser bastante eficiente, até em apoios tutorias. Tudo isto 

reforça a ideia de é importante uma estratégia de gestão do tempo 

da aula, tanto para a presentação dos conteúdos, como para a 
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exposição das dúvidas dos alunos. Estes meios têm, também, o 

mérito de sintetizarem o essencial de cada módulo abordado. 

 

4 – Nos docentes que têm alunos com dificuldades na aprendizagem, 

95%, respondeu muito importante e 5%, respondeu bastante 

importante, o uso destes meios. Isto é revelador de como os meios 

informáticos e audiovisuais são recursos auxilares quase 

imprescindíveis na educação. 

 

 

5 - 97% dos docentes reconheceu que o uso desses meios é 

bastante importante na melhoria do sucesso escolar dos alunos. Isto 

indica que os meios informáticos e audiovisuais  ajudam os docentes 

nas estratégias de superação nas dificuldades de aprendizagem e 

consequentemente na melhoria do sucesso escolar. 
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2 - Questionários administrados aos alunos do 10ºano 

À questão, feita aos alunos, sobre se consideravam adequados os meios 

audiovisuais e informáticos disponíveis, tendo em atenção o número de 

alunos e de professores da escola, 50% dos alunos, consideraram 

escassos, 30% considerou razoável e 20% considerou bastante adequados. 

Dos 20% que responderam bastante adequados os meios disponíveis, na 

escola, 60% eram alunas (Gráfico 26). 

 

 

 

Gráfico 26 
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80% dos alunos não considerou complicado o uso de meios 

informáticos e audiovisuais, 10% considerou indiferente e os outros 10% 

dos alunos, respondeu, que o uso desses meios era uma tarefa morosa e 

complicada. 70%, dos que consideraram complicado o uso desses meios, 

foram alunas (Gráfico 27). 

 

 

 

Gráfico 27 
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À questão sobre a importância da formação dos professores na 

utilização de meios audiovisuais e informáticos, houve quase um 

consenso, pois 90%, dos alunos, respondeu muito importante e 10%, 

respondeu bastante (Gráfico 28). 

 

 

 

Gráfico 28 
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Em relação à atenção e à motivação, 90%, respondeu que a utilização de 

meios audiovisuais e informáticos, melhoravam bastante a atenção e a 

motivação dos alunos, na sala de aula. Os outros 10%, respondeu que 

melhoravam muito (Gráfico 29).  

 

 

 

Gráfico 29 
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As questões sobre  tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

aliciante e o fato de facilitar a memorização dos conteúdos, quando se 

utilizam os meios audiovisuais e informáticos, na sala de aula, tiveram as 

seguintes respostas: 80%, respondeu melhoram bastante, 15%, 

melhoram muito e apenas 5%, mostrou-se indiferente (Gráfico 30). 

 

 

 

Gráfico 30 
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Na gestão do tempo de estudo, 70%, dos alunos, respondeu bastante, 

15%, mostraram-se indiferentes, 10%, respondeu muito e 5%, respondeu 

pouco (Gráfico 31). 

 

 

 

Gráfico 31 

 

 

 



497  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Reconhecerem que os meios informáticos e audiovisuais são recursos muito 

importantes, no estímulo à participação, dos alunos, nas aulas, teve as 

seguintes respostas: 70%, responderam bastante importante, 20%, 

responderam muito importante 10%, mostraram-se indiferentes (Gráfico 

32). 

 

 

 

Gráfico 32 
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Na questão final, sobre o efeito que a utilização de meios audiovisuais e 

informáticos, pode ter na melhoria do sucesso escolar, 60% dos alunos 

reconheceu que o uso desses meios é bastante importante, 30%, 

responderam muito importante e 10%, mostraram-se indiferentes (Gráfico 

33). 

 

 

Gráfico 33 
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3 - Questionários administrados aos alunos do 11ºano 

À questão, feitas aos alunos, sobre se consideravam adequados os meios 

audiovisuais e informáticos disponíveis, tendo em atenção o número de 

alunos e de professores da escola, 70% dos alunos, consideraram 

escassos e 30% consideraram razoável (Gráfico 34). 

 

 

Gráfico 34 
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80% dos alunos não considerou complicado o uso de meios 

informáticos e audiovisuais, 10% considerou indiferente e os outros 10% 

dos alunos, respondeu, que o uso desses meios era uma tarefa morosa e 

complicada (Gráfico 35). 

 

 

 

Gráfico 35 
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À questão sobre a importância da formação dos professores na 

utilização de meios audiovisuais e informáticos, houve, novamente, 

quase um consenso, pois 90%, dos alunos, respondeu muito importante 

e 10%, respondeu bastante (Gráfico 36). 

 

 

 

Gráfico 36 
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Em relação à atenção e à motivação, 90%, respondeu que a utilização de 

meios audiovisuais e informáticos, melhoravam muito a atenção e a 

motivação dos alunos, na sala de aula. Os outros 10%, responderam que 

melhoravam bastante (Gráfico 37).  

 

 

 

Gráfico 37 
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As questões sobre  tornar o processo de ensino-aprendizagem mais aliciante 

e o fato de facilitar a memorização dos conteúdos, quando se utilizam 

os meios audiovisuais e informáticos, na sala de aula, tiveram as seguintes 

respostas: 90%, respondeu melhoram muito, 5%, melhoram bastante e 

5%, mostrou-se indiferente (Gráfico 38). 

 

 

 

Gráfico 38 

 



504  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Na gestão do tempo de estudo, 90%, dos alunos, respondeu muito e 

10%, respondeu bastante (Gráfico 39). 

 

 

 

 

Gráfico 39 
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Reconhecerem que os meios informáticos e audiovisuais são recursos muito 

importantes, no estímulo à participação, dos alunos, nas aulas, teve as 

seguintes respostas: 80%, responderam bastante importante, 10%, 

responderam muito importante e 10%, mostraram-se indiferentes (Gráfico 

40). 

 

 

 

 

Gráfico 40 
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Na questão final, sobre o efeito que a utilização de meios audiovisuais e 

informáticos, pode ter na melhoria do sucesso escolar, 80% dos alunos 

reconheceu que o uso desses meios é bastante importante, 15%, 

responderam muito importante e 5%, mostraram-se indiferentes (Gráfico 

41). 

 

 

 

Gráfico 41 
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4 - Questionários administrados aos alunos do 12ºano 

À questão sobre se consideravam adequados os meios audiovisuais e 

informáticos disponíveis, tendo em atenção o número de alunos e de 

professores da escola, 60% dos alunos, consideraram escassos, 20%, 

consideraram razoável e 20% consideraram bastante adequados (Gráfico 

42). 

 

 

Gráfico 42 
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70% dos alunos considerou nada complicado o uso de meios 

informáticos e audiovisuais, 20% considerou pouco complicado e os outros 

10% dos alunos, mostraram-se indiferentes (Gráfico 43). 

 

 

 

 

Gráfico 43 
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A questão sobre a importância da formação dos professores na 

utilização de meios audiovisuais e informáticos, teve uma resposta 

muito semelhante às dadas pelos alunos dos 10º e 11º anos. 90%, dos 

alunos, respondeu muito importante e 10%, respondeu bastante 

(Gráfico 44). 

 

 

 

Gráfico 44 
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Em relação à atenção e à motivação, 50%, respondeu que a utilização de 

meios audiovisuais e informáticos, melhoravam muito a atenção e a 

motivação dos alunos, na sala de aula. Os outros 50%, responderam que 

melhoravam bastante (Gráfico 45).  

 

 

 

Gráfico 45 
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As questões sobre  tornar o processo de ensino-aprendizagem mais 

aliciante e o fato de facilitar a memorização dos conteúdos, quando se 

utilizam os meios audiovisuais e informáticos, na sala de aula, tiveram as 

seguintes respostas: 60%, responderam que melhoram muito e 40%, 

responderam que melhoram bastante (Gráfico 46). 

 

 

 

Gráfico 46 

 



512  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Na gestão do tempo de estudo, 70%, dos alunos, responderam 

bastante, 20%, mostraram-se indiferentes e 10%, responderam pouco 

(Gráfico 47). 

 

 

 

Gráfico 47 
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Reconhecer que os meios informáticos e audiovisuais são recursos muito 

importantes, no estímulo à participação, dos alunos, nas aulas, teve as 

seguintes respostas: 60%, responderam muito importante, 15%, 

responderam bastante importante e 15%, mostraram-se indiferentes 

(Gráfico 48). 

 

 

Gráfico 48 
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Na questão final, sobre o efeito que a utilização de meios audiovisuais e 

informáticos, pode ter na melhoria do sucesso escolar, 60% dos alunos 

reconheceu que o uso desses meios é muito importante, 35%, 

responderam bastante importante e 5%, mostraram-se indiferentes 

(Gráfico 49). 

 

 

Gráfico 49 
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1 - À questão, feita aos alunos, sobre se consideravam adequados os 

meios audiovisuais e informáticos disponíveis, tendo em atenção o 

número de alunos e de professores da escola, as respostas variaram 

entre 50% (alunos do 10º ano) e 70% (alunos do 11º ano), que 

consideraram escassos. 30% considerou razoável e 20% considerou 

bastante adequados. Dos 20% que responderam bastante 

adequados os meios disponíveis, na escola, 60% eram alunas. Estas 

percentagens revelam que os meios disponíveis, na opinião dos 

alunos, não são  suficientes. 

 

2 - 80% (alunos dos 10º e 11º anos) e 70% (alunos do 12º ano)  

não considerou complicado o uso de meios informáticos e 

audiovisuais, 10% considerou indiferente e os outros 10% dos 

alunos, respondeu, que o uso desses meios era uma tarefa morosa e 

complicada. 70%, dos que consideraram complicado o uso desses 

meios, foram alunas. A destreza dos alunos na utilização dos meios 

tecnológicos é superior à dos professores. Eles estão habituados a 

lidarem com tecnologia (telemóveis, plasmas, lcd’s, led’s, tablets, 
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impressoras/scanners, leitores/gravadores DVD/Blue Ray, consolas 

de jogos, etc.). A destreza dos alunos é superior à das alunas.  

 

3 - À questão sobre a importância da formação dos professores na 

utilização de meios audiovisuais e informáticos, houve um consenso, 

pois 90%, dos alunos (10º, 11º e 12º anos), respondeu muito 

importante e 10%, respondeu bastante. Este consenso é corrobado 

pelas entrevistas videográficas feitas aos alunos, que mostram uma 

grande preocupação com a formação e atualização dos professores 

na utilização das tecnologias informáticas e audiovisuais. Os 

professores aprenderam a desempenhar determinadas competências 

durante a sua formação, mas não tiveram uma atualização nessas 

competências. Mas o universo tecnológico evoluiu constantemente e 

obriga a uma atualização que as escolas não têm acompanhado. As 

políticas educativas têm de incentivar e permitir, aos docentes, 

investirem na atualização das suas competências. 

 

4 - Em relação à atenção e à motivação, os valores variaram entre os 

90% (alunos do 10º e 11º anos) que  respondeu que a utilização de 

meios audiovisuais e informáticos, melhoravam muito a atenção e a 

motivação dos alunos na sala de aula, e os 50% (alunos do 12º ano). 

Os alunos reconhecem características apelativas da atenção no uso 

de meios audiovisuais e das novas tecnologias, na sala de aula. Os 

audiovisuais apelam aos sentidos, e uma aprendizagem baseada nos 

sentidos é mais profunda e completa. 
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5 - As questões sobre  tornar o processo de ensino-aprendizagem 

mais aliciante e o fato de facilitar a memorização dos conteúdos, 

quando se utilizam os meios audiovisuais e informáticos, na sala de 

aula, tiveram as seguintes respostas: 90% (alunos do 11º ano), 

80% (alunos do 10º ano) e 60% (alunos do 12º ano),  responderam 

que  melhoram muito, e apenas 5%, mostrou-se indiferente. 

Também aqui  é muito forte a resposta favorável à utilização dos 

meios audiovisuais e informáticos como facilitadores do processo de 

memorização, isto deve-se às caraterísticas destes meios: 

capacidade de síntese e discurso visual-auditivo dinâmico e 

sensorial. 

 

 

6 - Na gestão do tempo de estudo, 70% (alunos dos 10º e 12º anos) 

e 90% (alunos do 11º ano), respondeu bastante, 15%, mostraram-

se indiferentes. 

 

 

7 - Reconhecerem que os meios informáticos e audiovisuais são 

recursos muito importantes, no estímulo à participação, dos alunos, 

nas aulas, teve as seguintes respostas: 80% (alunos do 11º ano), 

70% (alunos do 10ºano) e 60% (alunos do 12º ano) responderam 

bastante importante, 10%, mostraram-se indiferentes. 
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8 - Na questão final, sobre o efeito que a utilização de meios 

audiovisuais e informáticos, pode ter na melhoria do sucesso 

escolar, 80% (alunos do 11º ano), 60% (alunos dos 10º e 12º 

anos), reconheceu que o uso desses meios é bastante importante, 

10%, mostraram-se indiferentes. 
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6.3. Questionários sobre a escola e os processos de 
ensino-aprendizagem. 

 

Figura 69 

 

 

1 – Docentes. 

1. O que mais gosta na escola? 

 

Questionados sobre o que mais apreciavam na escola, os professores 

responderam, de uma forma quase consensual: os alunos, o convívio 

com os alunos e os professores e a diversidade de áreas do 

conhecimento, que se encontram no universo escolar. Alguns 

manifestaram, também , o gosto pelo ensino. 
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2. O que menos gosta na escola? 

Os principais elementos referidos pelos professores, daquilo que menos 

gostam na escola: 

Sucessivas reformas no ensino, sem as devidas reflexões sobre os 

programas dos cursos, carreira docente pouco aliciante, espaços 

escolares deteriorados, falta de equipamentos nas salas e oficinas de 

aulas, falta de funcionários auxiliares de educação, perda de autoridade 

dos professores e demasiado tempo perdido em reuniões e atividades 

burocráticas em detrimento das aprendizagens e da melhoria do 

estatuto e das competências dos próprios docentes. 

 

3. O que melhorava na escola? 

As sugestões feitas pelos professores, no sentido de melhorar a escola 

foram: 

Melhores condições, espaços e equipamentos para a atividade docente, 

mais funcionários, uma reflexão sobre os programas e os cursos 

visando um maior reconhecimento da qualidade de ensino. A formação de 

docentes e funcionários, também foi referido. 

 

4. No universo da escola, onde tem mais dificuldades? 

Nas dificuldades referenciadas pelos docentes, surgem a falta de 

competência no uso de tecnologias de informação e comunicação e 

de tecnologias associadas à educação como as que permitem a 

produção e a exibição de recursos educativos. Foi referida uma 

situação muito comum, que é a de converter os velhos slides e  acetatos em 
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apresentações multimédia (PowerPoint), e o uso de sistemas de 

videoprojeção. Foram também referidas dificuldades relacionadas com a 

carreira docente, nomeadamente a progressão na carreira e a avaliação. 

 

5. Como poderia ser melhorado o processo de ensino-

aprendizagem? 

As respostas a esta questão centraram-se na formação de professores, 

permitindo-lhes uma atualização de competências, nomeadamente nas 

novas tecnologias de educação; numa reflexão sobre os programas dos 

cursos, visando incutir-lhes um ensino mais prático e metodologias 

mais dinâmicas; numa legislação que restitua a autoridade dos 

professores e numa maior divulgação de seminários científicos e 

técnicos sobre o ensino e a escola. 

 

6. Usa a Internet; O que mais gosta na Internet?; O que menos 

gosta na Internet? 

A maioria dos docentes usa a Internet para receber e enviar mails e 

para a pesquisa de temas relacionados às suas disciplinas. As maiores 

dificuldades prendem-se com o excesso de informação disponível que 

acaba por resultar numa grande perda de tempo. O grande mérito da 

Internet, na opinião dos docentes, é a grande disponibilidade, quase 

ilimitada, de temas, assuntos, imagens, vídeos e outros recursos. 

7. Vê televisão?; O que mais gosta na televisão; O que menos 

gosta na televisão? 
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A maioria dos docentes revelou que vê televisão. As preferências dos 

programas vai para os documentários e “séries”, o demérito vai para as 

telenovelas, os concursos, a publicidade e os serviços informativos 

(telejornais).  

 

8. Nas aulas exibe apresentações multimédia, recorrendo a 

vídeos, sons e imagens? Porquê? 

 

Alguns docentes, cerca de 30%, revelaram que não usam as novas 

tecnologias na produção de recursos educativos, embora gostassem de 

ter competências que lhes permitissem isso. Os outros professores, 

aproximadamente 70%, usam os que estão disponíveis no centro de 

recursos da escola ou os adquiridos no mercado. Dos docentes que 

usam frequentemente esses recursos, 30% não produzem, eles próprios, 

recursos educativos digitais, embora tenham referido que o grande 

mérito desse uso reside no fato de facilitarem a aprendizagem. Uma 

expressão usada foi: ―Existem CD’s e DVD’s/Blu-Ray didáticos tão bem 

feitos, que explicam em 10 minutos aquilo que eu não consigo explicar numa 

aula inteira.‖ 

 

9. Pensa que as apresentações multimédia, tornam as 

aprendizagens mais eficaz, agradável, motivadora e 

participativa? 

 



523  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

A quase totalidade dos docentes manifestou-se positivamente em 

relação e esta questão. A justificação mais avançada pelo fato de 

considerarem a aprendizagem mais motivadora e participativa recorrendo a 

apresentações multimédia, foi considerarem que ilustrar uma ideia ou 

conceito é sempre mais atrativo e sugestivo, do que falar apenas 

dela. Mais uma vez alguns docentes revelaram que não usam as novas 

tecnologias na produção de recursos educativos, embora gostassem de ter 

competências que lhes permitissem essa possibilidade. 

 

10.  O que pensa dos alunos poderem, também, participarem na 

produção de recursos educativos? 

85%, dos professores respondeu positivamente a esta questão. As 

respostas a esta questão revelaram que existe um reconhecimento, por 

partes dos docentes, de que uma das grandes vantagens da 

aprendizagem recorrendo às novas tecnologias de informação e 

comunicação, como o uso dos computadores, da internet, da 

videoprojeção, na sala de aula, é a de permitirem uma maior interação 

e participação dos alunos. Isto é visto pela maioria dos professores como 

uma mais-valia, pois o espaço da aula passa a ser partilhado. De  fato, 

ao ser dada a possibilidade, aos alunos, na produção de recursos educativos 

digitais que estejam dentro dos conteúdos programáticos das disciplinas, 

isso dá-lhes um maior  protagonismo e responsabilidade nas 

apresentações que fazem na aula perante o professor e os colegas. “Os 

alunos tornam-se investigadores, e eles sabem mais de computadores 

do que nós!‖, foi uma das respostas dadas pelos professores. Com as novas 

tecnologias torna-se mais fácil aliciar os alunos para fazer os trabalhos 

solicitados pelos professores. 



524  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 

1 - Questionados sobre o que mais apreciavam na escola, os 

professores responderam, de uma forma quase consensual: os 

alunos, o convívio com os alunos e os professores e a diversidade de 

áreas do conhecimento, que se encontram no universo escolar e o 

gosto pelo ensino. Os principais elementos referidos pelos 

professores, daquilo que menos gostam na escola foram as 

sucessivas reformas no ensino, sem as devidas reflexões sobre os 

programas dos cursos, uma carreira docente pouco aliciante, 

espaços escolares deteriorados, falta de equipamentos nas salas e 

oficinas de aulas, falta de funcionários auxiliares de educação, perda 

de autoridade dos professores e demasiado tempo perdido em 

reuniões e atividades burocráticas em detrimento das aprendizagens 

e da melhoria do estatuto e das competências dos próprios docentes. 

A classe docente  critica a falta de tempo dedicado às aprendizagens, 

atualização de competências e investigação, em detrimente de 

aspectos mais burocráticos que pouco têm reflexo na melhoria da 

qualidade do ensino. A falta de reflexão, nas políticas educativas 

sobre os programas e cursos, e cursos com pouca componente 

prática e mais virados para a vida ativa, também foram referidos.  
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2 - As sugestões feitas pelos professores, no sentido de melhorar a 

escola foram: Melhores condições, melhores espaços e 

equipamentos para a atividade docente, mais funcionários e a 

formação dos docentes e funcionários, permitindo  uma melhoria na 

qualidade de ensino. Foi, também referido legislação que 

responsabilize mais os alunos pelo seu processo de aprendizagem.   

3 - Nas dificuldades referenciadas pelos docentes, surgem a falta de 

competência no uso de tecnologias de informação e comunicação e 

de tecnologias associadas à educação, como as que permitem a 

produção e a exibição de recursos educativos. A quase totalidade 

dos docentes manifestou que  a aprendizagem é mais motivadora e 

participativa quando se recorre a apresentações multimédia, pois 

consideram que ilustrar uma ideia ou conceito é sempre mais 

atrativo e sugestivo, do que falar apenas dela. Alguns docentes 

revelaram que não usam as novas tecnologias na produção de 

recursos educativos, embora gostassem de ter competências que 

lhes permitissem essa possibilidade.  

Foram estes aspectos relacionados com a atualização de 

competências que possibilitem um ensino mais prático e 

metodologias mais dinâmicas, que me levaram, juntamente com dois 

colegas e como aliás já referi, a desenvolver uma ação de formação 

em Recursos Educativos Digitais. Esta ação teve uma grande adesão 

e contribuiu para minimizar, um pouco,  este défice no uso das 

tecnologias no apoio às aprendizagens, sentido pelos professores da 

minha escola. Os melhores recursos produzidos pelos professores e 

alunos, passam a integrar a base de dados do centro de recursos 

para uma utilização de toda a comunidade escolar.  
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Tenho intenções de desenvolver uma ação de formação em 

competências tecnológicas, para os funcionários auxiliares de 

educação, mas aguardo a conclusão da nova escola que está 

atualmente em construção.   

 

A perda de autoridade também foi referenciada pelos docentes, 

como um dos fatores que cria dificuldades no processo de ensino. 

Como foi dito pelo comentador televisivo Prof. Marcelo Rebelo de 

Sousa, antigamente a responsabilidade da educação cabia às 

famílias, à escola e à igreja católica. Agora foram substituídos pela 

televisão e pela internet. Assiste-se, hoje, quase a uma demissão 

dos pais e dos avós, em relação à educação e à transmissão de 

valores. Isto verifica-se mais intensamente, nas zonas urbanas e 

metropolitanas, devido ao acelerado ritmo de vida. A família acabou 

por delegar na escola toda essa responsabilidade. Devido as estas 

desestruturações, a escola tem que se refazer, principalmente no 

que respeita ao conceito de autoridade. Os professores não são os 

únicos responsáveis pela perda de autoridade que hoje se vive na 

escola. Foi um acumular lento de desestruturações que conduziu a 

essa situação. A comunidade escolar é composta por professores, 

alunos, funcionários, pais, autoridades locais, e é toda esta 

comunidade que tem que participar na resolução dos problemas com 

que se debate a escola nos nossos dias.  

 

Não se consegue restituir a autoridade por decreto, mas uma 

legislação educativa que premeie a responsabilidade,  pode ajudar. 

Para além de todos estes aspectos, foram também referidas 



527  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

dificuldades relacionadas com a carreira docente, nomeadamente a 

progressão na carreira e a avaliação 

 

4 - A maioria dos docentes usa a Internet para receber e enviar 

emails e para a pesquisa de temas relacionados com as suas 

disciplinas. O grande mérito da Internet, na opinião dos docentes, é 

a grande disponibilidade, quase ilimitada, de temas, assuntos, 

imagens, vídeos e outros recursos. Na televisão as preferências dos 

programas vão para os documentários e “séries”,  o demérito vai 

para as telenovelas, os concursos, a publicidade e os serviços 

informativos (telejornais). A grande maioria dos professores 

reconhece, que uma das grandes vantagens da aprendizagem 

recorrendo às novas tecnologias de informação e comunicação, como 

o uso dos computadores, da internet, da videoprojeção, na sala de 

aula, é a de permitirem uma maior interação e participação dos 

alunos. Isto é visto pela maioria dos professores como uma mais-

valia, pois o espaço da aula passa a ser partilhado. A  possibilidade, 

dos alunos, produzirem recursos educativos digitais que estejam 

dentro dos conteúdos programáticos das disciplinas, dá-lhes um 

maior  protagonismo e responsabilidade nas apresentações que 

fazem na aula perante o professor e os colegas. “Os alunos tornam-

se investigadores”. Com as novas tecnologias torna-se mais fácil 

aliciar os alunos para fazer os trabalhos solicitados pelos 

professores. 

2 – Alunos do 10º ano 

 



528  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

1. O que mais gostas na escola? 

Os aspectos mais referidos pelos alunos do 10º ano, à questão do que mais 

gostavam na escola, foram: O companheirismo dos colegas, o espaço, o 

centro de recursos, as aulas nas oficinas (aulas práticas), os 

professores que sabem cativar a atenção dos alunos e fazem um 

esforço para os alunos compreenderem os conteúdos programáticos, e as 

aulas que utilizam recursos como os audiovisuais e os meios informáticos. 

 

2. O que menos gostas na escola? 

Nesta questão, os aspectos mais referidos pelos alunos do 10º ano, foram: 

os professores que não sabem ensinar e lidar com os alunos, os 

docentes que ensinam tudo da mesma maneira e não mostram 

versatilidade no processo de ensino, os conteúdos que por vezes são 

dados à pressa para se cumprir os programas, as reformas sucessivas dos 

cursos e a inexistência de salas de convívio e de espaços verdes cuidados.  

 

3. O que melhoravas na escola? 

As sugestões mais referidas pelos alunos do 10º ano, foram: os processos 

que melhorassem a motivação dos alunos para aprender, mais e melhor 

equipamento tecnológico para as aulas oficinais, mais meios informáticos, 

melhor interação entre professores e alunos, criação de espaços de convívio 

e a criação de projetos culturais e recreativos ou outras atividades que 

animassem a vida escolar. 

 

4. Qual a disciplina onde tens mais dificuldades de aprendizagem? 
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As disciplinas referenciadas pelos alunos, onde têm mais dificuldades foram 

Matemática, História, Desenho, Inglês e em aulas onde os professores 

não sabem motivar os alunos para aprenderem. Houve alunos, cerca de 

15%,  que referiram não terem dificuldades de aprendizagem. 

 

5. Como poderia ser melhorada a aprendizagem, nas escolas? 

Aumentar a motivação dos alunos para aprenderem, uma maior 

dedicação dos professores para com os alunos, ensinar os alunos a 

aprenderem,  estimular os alunos para participarem nas aulas e usar 

recursos tecnológicos de apoio às aprendizagens, como os audiovisuais e as 

tecnologias de informação e comunicação. 

 

6. Usas a Internet; O que mais gostas na Internet?; O que menos 

gostas na Internet? 

A totalidade dos alunos inquiridos respondeu que utilizavam a Internet. Os 

principais motivos invocados, para o uso regular da Internet foram : 

facilidade e rapidez no acesso a um universo, quase ilimitado, de 

informação, imagens, sons/músicas e vídeos. Os ―sítios-eletrónicos‖ 

mais visitados, são os associados a temas como a música, a pesquisa 

para trabalhos académicos e outros mais localizados como o YouTube e 

a “Wikipédia”. A utilização de ―redes‖ sociais, ―chats‖ de conversação e uso 

de ―correio eletrónico‖ é referida, também,  pela totalidade dos alunos. 

Indagados sobre o que menos gostam na utilização da internet, os 

alunos do 10º Ano responderam: Falta de garantia de privacidade 

quando ―navegam‖ ou consultam determinados ―sítios eletrónicos‖, o 

excesso de publicidade e, compreensivamente, os vírus.  
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7. Vês televisão?; O que mais gostas na televisão; O que menos 

gostas na televisão? 

A resposta e esta questão, já não reuniu um consenso, pois somente 30%, 

dos alunos, respondeu que via regularmente televisão, contra 70% 

que afirmaram que viam pouca ou raramente. As  principais causas 

apontadas,  foram a falta de tempo e o desinteresse da maior parte 

dos programas. Daqueles que viam regularmente televisão, as preferências 

iam para os documentários, algumas séries de ficção e programas 

informativos. O que reuniu maior desagrado, para os que vêem televisão, 

foram as telenovelas e os concursos. A grande maioria dos alunos considera 

muito baixo o nível intelectual da maioria dos programas dos canais 

generalistas, o que lhes causa desinteresse pela televisão. Já os canais 

temáticos, principalmente os dedicados aos documentários, à música e à 

ficção reúne bastante agrado e preferência. 

 

8. Gostas que nas aulas sejam exibidas apresentações 

multimédia, recorrendo a vídeos, sons, imagens e textos? 

Porquê? 

 

A totalidade dos alunos questionados, respondeu afirmativamente a esta 

pergunta. As imagens e os vídeos ajudam a interiorizar as ideias 

abordadas nas aulas, foi a justificação mais usada. Uma expressão 

referida por um dos alunos, e que faz parte da gíria escolar quando se 

pretende explicar algo, foi: ―Queres que te faça um desenho?‖, para 

justificar de que realmente uma imagem vale por mil palavras. Outro 
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argumento, usado pelos alunos, foi o de vivermos na sociedade da imagem, 

e o de a escola ter que se manter atualizada e saber tirar proveito das 

tecnologias multimédia, para melhorar os seus processos de aprendizagem e 

motivar mais os alunos. Outros alunos referiram que o uso dos audiovisuais 

torna a aprendizagem mais sensitiva, porque envolve os sentidos, 

tornando-a mais eficaz e agradável. 

 

9. Pensas que as apresentações multimédia, tornam a 

aprendizagem mais eficaz, agradável, motivadora e 

participativa? 

 

Nesta pergunta, também houve unanimidade em reconhecer que o uso de 

recursos educativos que envolvam imagens, vídeos e sons, tornam a 

aprendizagem mais agradável, motivadora e participativa. Mas em 

algumas respostas, foi vinculada a ideia de que é muito importante o modo 

de como é  conduzida a aula, pelo professor, e a qualidade dos recursos e 

dos meios usados. Pois o uso destes recursos tecnológicos envolve 

conhecimentos e competências, que nem todos os professores dominam, ou 

nem todos os espaços de aula permitem. A maioria referiu que tornam as 

aulas mais interativas e participativas. 

 

10. Gostavas de participar no processo de aprendizagem, 

produzindo tu próprio(a) apresentações multimédia para uso 

na aula? Porquê? 
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80%, dos alunos mostrou-se disponível para produzir recursos 

educativos digitais. O principal motivo para esta adesão positiva, é 

porque, na opinião destes alunos, a produção de recursos educativos 

desenvolve o interesse pelo estudo, pela pesquisa, pela 

participação e cria um maior envolvimento com os colegas, 

permitindo práticas de trabalho em grupo. Ao conceito de aluno-autor, 

junta-se o conceito aluno-investigador o que torna a aprendizagem mais 

aliciante, na opinião dos alunos. Estes conceitos de alunos-autor e 

aluno-investigador, são uma consequência do desenvolvimento das 

tecnologias da informação e comunicação atuais e da facilidade de acesso 

ao conhecimento, dos dias de hoje,  para quem tem computador e 

internet. Outra das justificações referidas pelos alunos, é que a 

produção de trabalhos académicos, recorrendo às tecnologias, 

permite ter gosto em aprender e ter uma nova atitude perante a 

escola. 

 

3 – Alunos do 11º ano 

 

1. O que mais gostas na escola? 

Os aspectos mais referidos pelos alunos do 11º ano, à questão do que mais 

gostavam na escola, foram: O ambiente escolar e a aprendizagem. 

 

2. O que menos gostas na escola? 
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Nesta questão, os aspectos mais referidos pelos alunos do 11º ano, foram: a 

burocracia, e a desorganização e falta de informação que existe, por 

vezes, nos serviços administrativos.  

 

3. O que melhoravas na escola? 

 

As sugestões mais referidas pelos alunos do 11º ano, foram: os processos 

que melhorassem a motivação dos alunos para aprender, mais e melhor 

equipamento tecnológico para as aulas oficinais, mais meios informáticos e 

melhoria dos serviços e espaços escolares, nomeadamente o bar e a 

qualidade da alimentação. 

4. Qual a disciplina onde tens mais dificuldades de aprendizagem? 

As disciplinas com maiores dificuldades, referenciadas pelos alunos, foram 

Filosofia, Desenho e Inglês. 

 

5. Como poderia ser melhorada a aprendizagem, nas escolas? 

 

Aumentar a motivação dos alunos para aprenderem,  uma maior carga 

horária para as aulas práticas, e tornar as aulas mais dinâmicas, 

nomeadamente através do uso de recursos tecnológicos como os 

audiovisuais, os computadores e a Internet, foram os aspectos mais 

referenciados. 

6. Usas a Internet; O que mais gostas na Internet?; O que menos 

gostas na Internet? 
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Também a totalidade dos alunos do 11º ano,  inquiridos, respondeu que 

utilizavam a Internet. Os principais motivos invocados, foram uma vez mais: 

A facilidade e rapidez no acesso a um universo, quase ilimitado, de 

informação, imagens, sons/músicas e vídeos. Os ―sítios-eletrónicos‖ 

mais visitados, são os associados a temas como a música, a pesquisa para 

trabalhos académicos e outros mais localizados como o YouTube e a 

―Wikipédia‖. A utilização de ―redes‖ sociais, ―chats‖ de conversação e uso de 

―correio eletrónico‖ é referida, também,  pela totalidade dos alunos. 

O excesso de publicidade , os vírus e os “spams” , recolheram os 

aspectos negativos. 

7. Vês televisão?; O que mais gostas na televisão; O que menos 

gostas na televisão? 

60%, dos alunos, respondeu que via regularmente televisão, contra 

40% que afirmaram que viam pouca ou raramente. Dos que não vêem 

regularmente televisão, as  principais causas apontadas, foram mais uma 

vez, a falta de tempo e o desinteresse da maior parte dos programas. 

Daqueles que viam regularmente televisão, as preferências, continuaram a ir 

para os documentários, algumas séries de ficção, os programas 

informativos e os desenhos animados. O maior desagrado, para os que 

vêem televisão, voltou a refletir-se nas telenovelas e nos concursos.  

 

8. Gostas que nas aulas sejam exibidas apresentações 

multimédia, recorrendo a vídeos, sons, imagens e textos? 

Porquê? 
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A totalidade dos alunos questionados, voltou a responder afirmativamente a 

esta pergunta. As imagens e os vídeos ajudam a aprender de uma 

forma mais agradável, foi a justificação mais usada. Os recursos didáticos 

que utilizam as imagens, os vídeos e os sons, dão um conhecimento mais 

abrangente dos conteúdos abordados na sala de aula, na opinião da maioria 

dos alunos. 

9. Pensas que as apresentações multimédia, tornam a 

aprendizagem mais eficaz, agradável, motivadora e 

participativa? 

 

Os alunos do 11º ano, voltaram a responder a esta questão, de forma 

unânime, reconhecendo que o uso de recursos educativos que 

envolvam imagens, vídeos e sons, tornam a aprendizagem mais 

agradável, motivadora, participativa e interativa. 

 

10. Gostavas de participar no processo de aprendizagem, 

produzindo tu próprio(a) apresentações multimédia para uso 

na aula? Porquê? 

A totalidade  dos alunos mostrou-se disponível para produzir recursos 

educativos digitais. O que torna a produção de recursos educativos 

muito aliciante, na opinião dos alunos, é que  cria uma aprendizagem 

mais prática e expõe os alunos a críticas construtivas que os 

levam a melhorar os modos de trabalho. Outra ideia, também 

referida, é a de que isso leva os alunos a terem maior protagonismo no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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4 – Alunos do 12º ano 

 

1. O que mais gostas na escola? 

Os aspectos mais referidos pelos alunos do 12º ano, em relação à pergunta 

do que mais gostavam na escola, foram: A vertente muito prática que 

caracteriza esta escola em relação às outras, o espírito artístico 

existente no ambiente da escola, o companheirismo e a amizade dos 

colegas, os bons professores que sabem ensinar, a apreensão do 

conhecimento, que a escola proporciona e o fato de existir ensino noturno. 

 

2. O que menos gostas na escola? 

Nesta questão, os aspectos mais referidos pelos alunos do 12º ano, foram: 

Assuntos burocráticos e administrativos pouco rápidos e eficientes, os 

professores que não sabem ensinar e lidar com os alunos, alguma 

incompreensão para com os trabalhadores-estudantes, a falta de 

equipamentos em algumas oficinas, a carga demasiado teórica de muitas 

disciplinas, e a inexistência de salas de convívio e de espaços verdes 

cuidados.  

 

3. O que melhoravas na escola? 

As sugestões mais referidas pelos alunos do 12º ano, foram: Mais e melhor 

equipamento tecnológico para as aulas oficinais, mais meios informáticos, 

melhor interação entre professores e alunos, formação dos docentes, 

nomeadamente na utilização das novas tecnologias, o melhoramento dos 

espaços de convívio e do serviço de bar, a criação de projetos 
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culturais e recreativos ou outras atividades que animassem a vida escolar 

e uma maior oferta formativa. 

 

4. Qual a disciplina onde tens mais dificuldades de aprendizagem? 

As disciplinas com maiores dificuldades, referenciadas pelos alunos do 12º 

ano, foram Matemática, História e Cultura das Artes, Desenho e Inglês. 

Houve alunos, cerca de 20%, que referiram não terem dificuldades de 

aprendizagem. 

 

5. Como poderia ser melhorada a aprendizagem, nas escolas? 

Valorizar os professores que gostam e sabem ensinar, aumentar a 

motivação dos alunos para aprenderem e para se sentirem bem na 

escola, existir uma maior dedicação dos professores para com os alunos 

que os ajudem a ultrapassar as dificuldades, dar formação aos 

professores para terem competências atualizadas no uso das novas 

tecnologias, disponibilizar aulas ―online‖, usar mais recursos tecnológicos de 

apoio às aprendizagens, como os audiovisuais e as tecnologias de 

informação e comunicação, para tornar as aulas mais estimulantes, foram as 

principais sugestões dadas pelos alunos. 

6. Usas a Internet; O que mais gostas na Internet?; O que menos 

gostas na Internet? 

Uma vez mais, a totalidade dos alunos inquiridos respondeu que utilizavam a 

Internet. Os principais motivos invocados, para o uso regular da Internet, 

continuam a ser: A facilidade e a rapidez no acesso a uma vasta 

informação, possibilidade de ver e guardar imagens, sons/músicas e 
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vídeos. Os ―sítios-eletrónicos‖ mais visitados, são os associados a temas 

como a música, a pesquisa para trabalhos académicos e outros mais 

localizados como o YouTube e a ―Wikipédia‖. A utilização de ―redes‖ sociais, 

―chats‖ de conversação e uso de ―correio eletrónico‖, volta ser referida pela 

totalidade dos alunos. 

Indagados sobre o que menos gostam na utilização da internet, os alunos do 

12º Ano, referiram, à semelhança dos outros colegas: A falta de garantia 

de privacidade quando ―navegam‖ ou consultam determinados ―sítios 

eletrónicos‖, o excesso de publicidade, os vírus, e os riscos para as 

crianças e jovens, associados à pornografia e a atividades ilícitas.  

 

7. Vês televisão?; O que mais gostas na televisão; O que menos 

gostas na televisão? 

70%, dos alunos, respondeu que via regularmente televisão, contra 30% 

que afirmaram que viam pouca ou raramente. Daqueles que viam 

regularmente televisão, as preferências iam, uma vez mais, para os 

documentários, algumas séries de ficção e programas informativos. 

O que reuniu maior desagrado, para os que vêem televisão, foram as 

telenovelas, os concursos e os ―Talk Shows‖. A grande maioria dos alunos 

considera que uma oferta de programas pouco diversificada, um 

excesso de publicidade, um baixo o nível intelectual da maioria dos 

programas, como os principais motivos de desinteresse pela televisão 

generalista. Já os canais temáticos, principalmente os dedicados aos 

documentários, à música e à ficção, voltam a reunir bastante agrado e 

preferência. A pouca diversidade de programas dos canais generalistas, 

voltou a ser apontado como a principal causa de desagrado. 
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8. Gostas que nas aulas sejam exibidas apresentações 

multimédia, recorrendo a vídeos, sons, imagens e textos? 

Porquê? 

A totalidade dos alunos questionados, voltou a respondeu afirmativamente a 

esta questão. As imagens e os vídeos tornam a aprendizagem mais 

dinâmica, despertam um maior interesse, é mais fácil de memorizar 

os conteúdos e tornam as aulas mais agradáveis, foram os argumentos mais 

usados. Mais uma vez foi referido o cuidado a ter com a qualidade das 

apresentações multimédia e da  forma como são exibidas, pois disso 

depende muito o sucesso do uso desses recursos. 

 

9. Pensas que as apresentações multimédia, tornam a 

aprendizagem mais eficaz, agradável, motivadora e 

participativa? 

Os alunos do 12º ano, também responderam unanimemente que o uso de 

recursos educativos que envolvam imagens, vídeos e sons, tornam a 

aprendizagem mais agradável, motivadora e participativa. Aliás, a 

maioria referiu que o maior mérito do uso destas tecnologias reside no 

aumento da interatividade e da participação dos alunos. 

 

10. Gostavas de participar no processo de aprendizagem, 

produzindo tu próprio (a) apresentações multimédia para uso 

na aula? Porquê? 

90%, dos alunos mostrou-se disponível para produzir recursos educativos 

digitais. Alguns alunos referiram que a produção de recursos  educativos 

digitais, é um trabalho aliciante porque gostam de trabalhar com 
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programas de multimédia e de edição de imagem e de vídeo. Inclusive, 

alguns criam blogs e páginas pessoais eletrónicas, na Internet, 

onde alojam esses recursos.  Outra das justificações referidas pelos 

alunos, é a de que a produção de trabalhos académicos, recorrendo às 

tecnologias, é muito importante porque permite a partilha do 

conhecimento entre professores e alunos. 
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1 – Aquilo de que os alunos mais gostam na escola. 

Os aspectos mais referidos pelos alunos do que mais gostavam na 

escola, foram: o companheirismo dos colegas, o espaço, o centro de 

recursos, as aulas nas oficinas (aulas práticas), os professores que 

sabem cativar a atenção dos alunos e fazem um esforço para os 

alunos compreenderem os conteúdos programáticos, e as aulas que 

utilizam recursos como os audiovisuais e os meios informáticos. A 

vertente muito prática que caracteriza esta escola em relação às 

outras, o espírito artístico existente no ambiente da escola, e o fato 

de existir ensino noturno, também foram referidos. 

 

2 – Aquilo de que os alunos menos gostam na escola. 

Nesta questão, os aspectos mais referidos pelos alunos, foram: 

assuntos burocráticos e administrativos pouco rápidos e eficientes, 

os professores que não sabem ensinar e lidar com os alunos, 

ensinam tudo da mesma maneira e não mostram versatilidade no 
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processo de ensino, os conteúdos que por vezes são dados à pressa 

para se cumprir os programas, as reformas sucessivas dos cursos, 

alguma incompreensão para com os trabalhadores-estudantes, a 

falta de equipamentos em algumas oficinas, a carga demasiado 

teórica de muitas disciplinas e a inexistência de salas de convívio e 

de espaços verdes cuidados. 

 

 

 

3 – Aquilo que os alunos melhoravam na escola. 

As sugestões mais referidas pelos alunos , foram: mais e melhor 

equipamento tecnológico para as aulas oficinais, mais meios 

informáticos, melhor interação entre professores e alunos, formação 

dos docentes, nomeadamente na utilização das novas tecnologias, 

melhoria dos serviços e dos espaços escolares, como o bar e dos 

espaços de convívio, melhor qualidade da alimentação e a criação de 

projetos culturais e recreativos ou outras atividades que animassem 

a vida escolar . 

 

 

4 - Como os alunos melhoravam as aprendizagens. 

Maior valorização os professores que gostam e sabem ensinar, 

aumento na motivação dos alunos para aprenderem e para se 

sentirem bem na escola, maior dedicação dos professores para com 

os alunos que os ajudassem a ultrapassar as suas dificuldades, 
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possibilitar a formação aos professores para terem competências 

atualizadas no uso das novas tecnologias, disponibilizarem aulas 

“online”, usarem mais recursos tecnológicos de apoio às 

aprendizagens, como os audiovisuais e as tecnologias de informação 

e comunicação, que permitissem tornar as aulas mais estimulantes, 

foram as principais sugestões dadas pelos alunos. 

 

Uma maior carga horária para as aulas práticas,  tornar as aulas 

mais dinâmicas, nomeadamente através do uso de recursos 

tecnológicos como os audiovisuais, os computadores e a Internet, 

ensinar os alunos a aprenderem,  estimular os alunos para 

participarem nas aulas e usar recursos tecnológicos de apoio às 

aprendizagens, como os audiovisuais e as tecnologias de informação 

e comunicação, foram também aspectos referenciados. 

 

5 – Utilização da Internet. 

A totalidade dos alunos inquiridos respondeu que utilizavam a 

Internet. Os principais motivos invocados, para o uso regular da 

Internet, foram: a facilidade e rapidez no acesso a um universo, 

quase ilimitado, de informação, imagens, sons/músicas e vídeos, a 

possibilidade de ver e guardar imagens, sons/músicas e vídeos. Os 

“sítios-eletrónicos” mais visitados, são os associados a temas como 

a música, a pesquisa para trabalhos académicos e outros mais 

localizados como o YouTube e a “Wikipédia”. A utilização de “redes” 

sociais, “chats” de conversação e uso de “correio eletrónico”, 

também são  referidos  pela totalidade dos alunos. 
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Indagados sobre o que menos gostam na utilização da internet, os 

alunos referiram: a falta de garantia de privacidade quando 

“navegam” ou consultam determinados “sítios eletrónicos”, o 

excesso de publicidade, os vírus, e os “spams” e os riscos para as 

crianças e jovens, associados à pornografia e às atividades ilícitas.  

 

 

6 – Utilização da televisão. 

Existe uma variação entre 70% (alunos do 12º ano) e 30% (alunos 

do 10ºano) dos alunos, que respondeu ver regularmente televisão, 

mas é notório que as camadas mais jovens vêm cada vez menos 

televisão, e a informação televisiva que procuram fazem-no pela 

internet. Daqueles que vêem regularmente televisão, as preferências 

vão para os documentários, algumas séries de ficção, programas 

informativos e os desenhos animados. O que reuniu maior 

desagrado, para os que vêem televisão, foram as telenovelas, os 

concursos e os “Talk Shows”. A grande maioria dos alunos considera 

que a falta de tempo, uma oferta de programas pouco diversificada, 

o excesso de publicidade e o baixo  nível intelectual da maioria dos 

programas, são os principais motivos de desinteresse pela televisão 

generalista. A pouca diversidade de programas dos canais 

generalistas, é apontada como a principal causa de desagrado. Já os 

canais temáticos, principalmente os dedicados aos documentários, à 

música e à ficção, voltam a reunir bastante agrado e preferência.  
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7 – Utilização de apresentações multimédia, recorrendo a vídeos, 

sons, imagens, na sala de aula. 

 

A totalidade dos alunos questionados, respondeu que gostam de ter 

aulas com recursos a apresentações multimédia. Para eles, o uso de 

recursos educativos que envolvam imagens, vídeos e sons, tornam a 

aprendizagem mais agradável, motivadora, participativa e interativa. 

O fato de as imagens e os vídeos ajudarem a interiorizar as ideias 

abordadas nas aulas, tornarem a aprendizagem mais dinâmica, 

despertarem um maior interesse e facilitarem a memorização dos  

conteúdos, foi a justificação mais usada. Outros alunos referiram 

que o uso dos audiovisuais torna a aprendizagem mais sensitiva, 

porque envolve os sentidos, tornando-a mais eficaz e agradável. 

Mas em algumas respostas, foi vinculada a ideia de que é muito 

importante o modo de como é  conduzida a aula, pelo professor, e a 

qualidade dos recursos e dos meios usados. Pois o uso destes 

recursos tecnológicos envolve conhecimentos e competências, que 

nem todos os professores dominam, ou nem todos os espaços de 

aula permitem. Foi referido o cuidado a ter com a qualidade das 

apresentações multimédia e da  forma como são exibidas, pois disso 

depende muito o sucesso do uso desses recursos.  A maioria dos 

alunos referiu que o maior mérito do uso destas tecnologias reside 

no aumento da interatividade e da participação dos alunos. 
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8 – Aprendizagem participativa, na sala de aula. 

A grande maioria dos alunos mostrou-se disponível para produzirem 

recursos educativos digitais. O que torna a produção de recursos 

educativos muito aliciante, na opinião dos alunos, é que esse 

processo  cria uma aprendizagem mais prática e expõe os alunos a 

críticas construtivas que os levam a melhorar os modos de trabalho. 

Outra ideia, também referida, é a de que isso leva os alunos a terem 

maior protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.  

 

A produção de recursos educativos desenvolve o interesse pelo 

estudo, pela pesquisa, pela participação e cria um maior 

envolvimento com os colegas, permitindo práticas de trabalho em 

grupo. Ao conceito de aluno-autor, junta-se o conceito aluno-

investigador o que torna a aprendizagem mais aliciante, na opinião 

dos alunos. Estes conceitos de aluno-autor e aluno-investigador, são 

uma consequência do desenvolvimento das tecnologias da 

informação e comunicação atuais, e da facilidade de acesso ao 

conhecimento, dos dias de hoje,  para quem tem computador e 

internet. Outra das justificações referidas pelos alunos, é que a 

produção de trabalhos académicos, recorrendo às tecnologias, 

permite ter gosto em aprender e ter uma nova atitude perante a 

escola. 

 

Alguns alunos referiram que a produção de recursos  educativos 

digitais, é um trabalho aliciante porque gostam de trabalhar com 

programas de multimédia e de edição de imagem e de vídeo.  
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Inclusive, alguns criam blogs e páginas pessoais eletrónicas, na 

Internet, onde alojam esses recursos e os disponibilizam para a 

turma.  Outra das justificações referidas pelos alunos, é a de que a 

produção de trabalhos académicos, recorrendo às tecnologias, é 

muito importante porque permite a partilha do conhecimento entre 

professores e alunos. 
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6.4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

TRIANGULAÇÃO DA INFORMAÇÂO OBTIDA POR QUESTIONÁRIOS E 

ENTREVISTAS  

Após ter feito a análise dos dados obtidos pelos questionários e entrevistas, 

fiz a triangulação dos principais resultados obtidos, de modo a confrontar 

resultados significativos que me permitissem apurar conclusões. 

 

6.5. OBJETIVOS PROPOSTOS  

 

CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PROPOSTOS. 

Cabe-me verificar, após a fase da análise dos resultados obtidos, se os 

objetivos propostos no início do estudo, foram atingidos. Relembro os 10 

objetivos propostos para este trabalho de investigação, e a verificação de 

cada um deles: 

 

 

1 – Inquirir, alunos, professores e funcionários sobre a utilização  de  

recursos educativos produzidos com tecnologias audiovisuais e 

multimédia. 

Este objetivo foi realizado. Inquiri através de questionários e 

entrevistas, com dimensões e questões muito objetivas e 

significativas da temática investigada, a utilização de recursos 

produzidos com tecnologias audiovisuais, de modo a obter 
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resultados muito representativos e expressivos, para a elaboração 

de conclusões. 

 

2 – Analisar a utilização, na sala de aula, de recursos educativos 

produzidos com tecnologias audiovisuais e multimédia. 

 

Este objetivo foi realizado. Antes de solicitar aos diversos grupos de 

amostras (professores e alunos) a elaboração dos questionários, 

apresentei sessões de RED-Recursos Educativos Digitais, que são 

apresentações multimédia (baseadas em imagens, vídeos e 

animações) com conteúdos de aprendizagem, com o objetivo de 

alunos e professores perspetivarem melhor o universo dos recursos 

educativos baseados em tecnologia audiovisual. Este método foi 

aplicado a professores (durante a ação de formação que realizei) e a 

alunos, em sala de aula. Também, mas de uma forma pontual foi 

aplicado a alguns funcionários auxiliares de educação, da escola.  

Tive também a oportunidade de observar a produção de alguns 

recursos educativos realizado por docentes, durante a ação de 

formação e já referido no ponto 4.4. Ação de Formação RED, no 

capítulo 4. Estratégia de Investigação. Grande parte dos meus 

alunos, também produziram videogramas, com conteúdos 

educativos, para várias disciplinas do curso. 
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3 – Analisar condutas e comportamentos resultantes da utilização de 

recursos educativos produzidos com tecnologias audiovisuais e 

multimédia. 

 

Este objetivo foi realizado. A análise de comportamentos resultantes 

da utilização de recursos educativos produzidos com tecnologias 

audiovisuais, foi em parte baseada na observação em espaço de 

aula, do modo como os alunos e professores agiam, tanto nas 

tarefas da produção dos recursos, como no trabalho de pesquisa. 

Também contei com a opinião de professores, alunos e funcionários, 

para atingir este objetivo através das entrevistas e dos 

questionários. 

 

 

4 – Aferir de que modo a utilização, na sala de aula, de recursos 

educativos produzidos com tecnologias audiovisuais e multimédia, 

melhora a atenção, a Integração e as aprendizagens. 

 

Este objetivo é complementar ao objetivo do ponto anterior, daí  ter 

utilizado  os mesmos métodos e processos para a realização deste 

objetivo. Para aferir alterações de comportamento ou a melhoria da 

atenção, melhor integração no espaço de aula e maior eficiência nas 

aprendizagens, mais uma vez recorri à observação de desempenho, 

em aula, do modo como alunos e professores agiam, tanto nas 

tarefas da produção dos recursos, como no trabalho de pesquisa. As  
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entrevistas e os questionários,  também me forneceram elementos 

auxiliares à obtenção deste objetivo. 

 

5 – Tipificar a participação dos alunos como criadores de  recursos  

educativos digitais e o seu envolvimento nas aprendizagens. 

Em relação a este objetivo, a grande maioria dos alunos mostrou-se 

disponível para produzirem recursos educativos digitais. O que torna 

a produção de recursos educativos muito aliciante, na opinião dos 

alunos, é que esse processo  cria uma aprendizagem mais prática e 

expõe os alunos a críticas construtivas que os levam a melhorar os 

modos de trabalho. Também referido é o fato disso levar os alunos a 

terem maior protagonismo no processo de ensino-aprendizagem.  

 

Segundo a opinião da maioria dos alunos inquiridos na minha 

investigação, a produção de recursos educativos desenvolve o 

interesse pelo estudo, pela pesquisa, pela participação e cria um 

maior envolvimento com os colegas, permitindo práticas de trabalho 

em grupo.  

Os conceitos de aluno-autor e aluno-investigador, fundem-se de 

modo a tornarem as aprendizagens mais aliciantes, na opinião dos 

alunos.  

Estes conceitos de aluno-autor e aluno-investigador, são uma 

consequência do desenvolvimento das tecnologias da informação e 

comunicação atuais, e da facilidade de acesso ao conhecimento, dos 

dias de hoje,  para quem tem computador e internet. Outra das 
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justificações referidas pelos alunos, é que a produção de trabalhos 

académicos, recorrendo às tecnologias, permite ter gosto em 

aprender e ter uma nova atitude perante a escola. 

 

Outros dos motivos muito referenciados pelos alunos, residem no 

fato de que a produção de recursos  educativos digitais, ser um 

trabalho aliciante porque gostam de trabalhar com programas de 

multimédia e de edição de imagem e de vídeo. Uma grande parte dos 

alunos criam blogs e páginas pessoais eletrónicas, na Internet, onde 

alojam esses recursos e os disponibilizam para a turma.  Outra das 

justificações referidas pelos alunos, é a de que a produção de 

trabalhos académicos, recorrendo às tecnologias, é muito 

importante porque permite a partilha do conhecimento entre 

professores e alunos. 

 

Apesar deste otimismo expresso pelos alunos durante a minha 

investigação, e na minha opinião, estas práticas só adquirem 

dimensão pedagógica significativa se forem estimuladas pelos 

professores e se estiverem devidamente enquadradas nos projetos 

educativos das escolas. 
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6 - Identificar as motivações dos alunos para as aprendizagens. 

 

Este objetivo foi plenamente atingido. Através dos vários 

questionários e das múltiplas entrevistas realizadas ao universo de 

alunos da minha investigação, que teve amostras muito  expressivas 

abrangentes e heterogéneas,  permitindo-me com muita propriedade 

localizar os principais anseios de aprendizagem, desta população. 

 

Destaco as principais motivações dos alunos para as aprendizagens: 

- formação atualizada e constante aos professores de modo a 

adquirirem competências no uso das novas tecnologias; 

- utilização, por parte dos docentes, de mais recursos tecnológicos 

de apoio às aprendizagens, como os audiovisuais e as tecnologias de 

informação e comunicação, que permitam tornar as aulas mais 

estimulantes; 

- uma maior carga horária para as aulas práticas, e estimular os 

alunos para usarem recursos tecnológicos de apoio às 

aprendizagens, como os audiovisuais e as tecnologias de informação 

e comunicação; 

 

Os principais argumentos destes desejos, por parte dos alunos, 

prendem-se com: 

-  a facilidade e rapidez no acesso a um universo, quase ilimitado, de 

informação, imagens, sons/músicas e vídeos, e de gostarem que os 

professores e os colegas vejam os seus trabalhos; 
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- o uso de recursos educativos que envolvam imagens, vídeos e 

sons, tornarem a aprendizagem mais agradável, motivadora, 

participativa e interativa.  

- as imagens e os vídeos ajudarem a interiorizar as ideias abordadas 

nas aulas, tornando a aprendizagem mais dinâmica, despertando um 

maior interesse e facilitando a memorização dos  conteúdos; 

 

 

Mas em algumas respostas, foi vinculada a ideia de que é muito 

importante o modo de como é  conduzida a aula, pelo professor, e a 

qualidade dos recursos e dos meios usados. Pois o uso destes 

recursos tecnológicos envolve conhecimentos e competências, que 

nem todos os professores dominam, ou nem todos os espaços de 

aula permitem. Foi referido o cuidado a ter com a qualidade das 

apresentações multimédia e da  forma como são exibidas, pois disso 

depende muito o sucesso do uso desses recursos.  A maioria dos 

alunos referiu que o maior mérito do uso destas tecnologias reside 

no aumento da interatividade e da participação dos alunos. 

 

 

 

7 – Identificar as metodologias, os conceitos e as práticas de ensino, 

dos professores. 

 

Este objetivo era demasiado ambicioso, mas em parte consegui 

atingi-lo. A classe docente é muito heterogénea no que respeita à 

sua natureza específica, fatores como a formação, a idade, a cultura, 
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a educação e a sensibilidade, influenciam os métodos e os processos 

de ensino.  Daí, ter considerado este objetivo um pouco difícil de 

atingir, ou seja, as práticas de ensino dos docentes,  estão 

dependentes de diversas variáveis. As metodologias estão em 

mutação constante, mesmo durante o período que durou a minha 

investigação, verifiquei alterações regulares nos processos de 

ensino. Encontrei desde docentes que utilizavam quase 

exclusivamente os antigos diapositivos e sistemas de retroprojeção 

com livros (alguns nunca tinham usado a internet para descarregar 

qualquer ficheiro visual (imagens ou vídeos), tinham inclusive 

alguma relutância em recorrer aos computadores. Descobri que a 

principal resistência, por parte de alguns professores em recorrerem 

ao uso dos computadores, devia-se ao fato de não os possuírem e 

não os utilizarem como ferramentas pedagógicas. É certo de se 

assistiu a uma enorme evolução tecnológica, tanto ao nível do 

hardware (computadores mais leves e portáteis, processadores mais 

rápidos, maior RAM e memórias portáteis de elevada capacidade, 

surgimento de Tablets, etc.), mas também ao nível do software 

(programas) de mais fácil utilização e visualmente muito atrativos, 

bem como a serviços de internet rápidos e de grande capacidade que 

permitem  transferir e alojar vídeos de elevada resolução. Todas 

estas transformações tecnológicas foram sendo incorporadas nas 

escolas, permitindo que gradualmente a classe docente as fossem 

utilizando de uma forma mais ou menos eficiente, nos processos de 

ensino.  

A formação, a oferta acessível de computadores e de outros 

dispositivos portáteis com ligação à internet,  bem como o aumento 

exponencial da quantidade, rapidez e qualidade dos vídeos que 
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passaram a estar disponíveis em portais de vídeo, com principal 

destaque para o YouTube,  contribuiram significativamente para uma 

melhor aprendizagem no uso dos meios audiovisuais e um fortíssimo 

estímulo à produção de recursos baseados nestas tecnologias, como 

até hoje nunca se tinha assistido. 

 

Tudo isto provocou alterações profundas e significativas nas práticas 

e metodologias de ensino dos professores. 

 

As escolas em pouco tempo passaram da utilização do clássico 

quadro de ardósia e giz (que se perpétuou no tempo durante um 

vasto número de gerações) para os quadros eletrónicos (quadros 

interativos. Isto é revelador das transformações profundas que a 

incorporação das tecnologias trouxe para os processos de ensino. 

 

Todavia, para que estas transformações tenham um real impacto nas 

práticas de ensino e aprendizagem, do dia a dia, os docentes terão 

que ter uma formação constante, diversificada e atualizada, de modo 

a incorporarem nos seus recursos o melhor que estes meios 

possuem:  

- Capacidade de síntese da informação; 

- Linguagem muito visual e apelativa; 

- Articulação multidisciplinar (vertente estética, musical, gráfica, 

literária, científica); 
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- Produção/realização de recursos de forma participativa e 

colaborativa; 

- Mecanismos de difusão dos conteúdos eficaz 

 

 

 

8 – Questionar os alunos sobre o modo de melhorar as 

aprendizagens. 

 

Este objetivo foi atingido através da realização de questionários e 

entrevistas ao universo de alunos. A amostragem envolveu alunos 

dos 10º, 11º e 12º anos, do ensino secundário de uma escola de 

ensino artístico (Escola Secundária António Arroio), tanto do ensino 

diurno, como noturno.  

Estiveram também envolvidos, na minha investigação, pequenas 

amostragens de alunos do ensino primário (crianças entre os 7 e 10 

anos) alunos com dificuldades de aprendizagem (alunos surdos) e 

alunos de origem estrangeira (alunos filhos de emigrantes). 

e do ponto anterior, daí ter utilizado  os mesmos métodos e 

processos, para a realização deste objetivo. Para aferir a melhoria da 

atenção, integração e das aprendizagens, mais uma vez recorri à 

observação em espaço de aula, do modo como alunos e professores 

agiam, tanto nas tarefas da produção dos recursos, como no 

trabalho de pesquisa. As  entrevistas e os questionários,  também 

me forneceram elementos auxiliares à obtenção deste objetivo. 
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9 – Correlacionar a evolução do homem e o desenvolvimento da sua 

atividade cognitiva com o sentido da visão e o universo pictórico das 

imagens. 

 

Este objetivo foi desenvolvido e concluído na fase exploratória da 

minha investigação. A revisão bibliográfica, permitiu-me cruzar 

informação científica significativa, que foi extremamente importante 

para compreender todo o processo evolutivo cognitivo do ser 

humano, e a importância do desenvolvimento do córtex visual, no 

aprimoramento da memória e das aprendizagens humanas.  

 

 

Apercebi-me que durante milhões de anos, a nossa inteligência e 

consequentemente a nossa memória foi formatada para uma 

aprendizagem muito centrada na captação visual. Estes milhões de 

anos de evolução neural criaram uma dependência das imagens no 

nosso mecanismo mnésico, que se tornou quase irreversível.  

 

O nosso cérebro criou mecanismos de apreensão e catalogação da 

informação estruturados nas imagens, e este processo contagiou as 

nossas emoções, dai chorarmos ou rirmos quando vemos filmes que 

nos comovem ou divertem. Por momentos o nosso lado racional 

esquece que estamos perante imagens e não seres reais, mas o 

nosso cérebro devido ao seu passado evolutivo faz automaticamente 

uma transfiguração e passamos a atribuir sentimentos às imagens.  
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Tenho consciência de que à medida que vamos evoluindo como 

espécie, no nosso sistema cognitivo, o universo das imagens vai 

ocupando um papel cada vez mais importante nas nossas mentes, 

tanto ao nível da memória, como ao nível das aprendizagens. 

 

 

10 – Correlacionar a utilização de recursos educativos baseados em 

imagens e sons, e o seu efeito na memorização e atenção, nas 

aprendizagens dos alunos. 

 

Este objetivo, surge como consequência direta do objetivo anterior. 

Foi igualmente conseguido e comprovei que os meios de 

aprendizagens baseados em imagens (audiovisuais), aumentam 

consideravelmente a nossa motivação para aprender (despertam a 

nossa atenção, que está programada geneticamente e 

preferencialmente para responder a estímulos visuais) e os 

resultados dos testes de memória, apresentaram um acréscimo 

médio de cerca de 20% na capacidade de memorização das imagens, 

em todos os grupos envolvidos na investigação. 
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7.INVESTIGAÇÃO - CONCLUSÕES 

 

O conhecimento tem significados que vão muito para além daqueles da sala 

de aula. Como declarou Edgar Morin (2002): ―O conhecimento do mundo, 

como mundo é uma necessidade ao mesmo tempo intelectual e vital‖. Deste 

modo, cabe à escola e aos professores favorecer uma atitude crítica em 

relação ao contexto global atual. 

 

Através deste estudo verifiquei que o maior desafio, atualmente,  enfrentado 

pelos professores, não reside no uso dos recursos tecnológicos, mas e sim 

no planeamento e nas estratégias pedagógicas.  

 

É importante saber escolher os materiais audiovisuais utilizados em 

espaço de aula, de modo a que sejam eles próprios elementos de 

desenvolvimento e de análise temática, tanto para estímulo de 
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crítica, como para integração com os conteúdos programáticos das 

disciplinas. 

 

Estamos decididamente na sociedade da informação e do conhecimento. Mas 

enquanto a primeira é uma certeza global, o segundo é uma necessidade 

preponderante que nem sempre se verifica. Só através da educação 

conseguiremos dar resposta ao excesso de informação e à 

diversidade de temas. É, pois,  preciso uma aprendizagem para se 

entender a informação que nos rodeia. E a informação é muito mais do que 

aquilo que está registado, é a capacidade de selecionar e de se entender 

essa mesma informação.  

 

 

Pode-se assim deduzir que a informação por si só não é conhecimento. 

Passa a sê-lo a partir do momento em que é discutida, aplicada e 

apreendida no consciente humano. Tem assim de existir uma educação 

cognitiva.  

 

 

Os professores devem-se apropriar das mesmas tecnologias usadas pelos 

alunos para que a comunicação e o relacionamento ocorram sem desvios ou 

barreiras que impeçam o estabelecimento de um diálogo construtivo e 

educativo. Os alunos precisam de ser incentivados a perguntar, a 

argumentar, a desenvolver a capacidade de verbalização. Com o uso das 

tecnologias da informação e da comunicação esse processo pode ser 

facilitado quando o professor incorpora, na metodologia das aulas, outras 

linguagens (visuais, sonoras, audiovisuais), como mediações da construção 

do saber.  
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O ponto de partida da minha investigação foi o de tentar conhecer o grau 

e o modo de utilização, pelos professores, das tecnologias 

educativas com predominância audiovisual, como os vídeos (DVD’s), a 

internet (YouTube e portais de vídeo), as apresentações multimédia ou 

outros recursos, e saber as mais valias, que a utilização desses recursos traz 

para os processos de ensino e de aprendizagens. 

 

Tentei, também, aferir a disponibilidade dos alunos se envolverem, 

com outros alunos e professores, na produção de recursos 

educativos alicerçados nos meios audiovisuais,  o seu envolvimento 

nas aprendizagens, e a melhoria da memorização e da compreensão dos 

conteúdos, resultante da sua utilização.  

 

Para isso, questionei e entrevistei alunos e professores, e observei as 

condutas e os comportamentos consequentes da incorporação 

desses recursos, na sala de aula.  

 

Verifiquei que, atualmente, os professores têm um grande leque de opções 

metodológicas, de possibilidades para organizarem a sua comunicação com 

os alunos, de introduzirem assuntos e questões, de trabalharem com os 

alunos presencial e virtualmente,  e de avaliá-los.  

 

Passámos muito rapidamente do livro para a televisão e para o vídeo, e 

destes para o computador e para a Internet, sem aprender e explorar todas 

as possibilidades de cada meio. 
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Os professores e os alunos, hoje têm acesso a programas, 

plataformas, blogues, canais de vídeo e aplicações, que facilitam a 

criação de ambientes virtuais e que colocam alunos e professores 

juntos na Internet. Estas aplicações permitem que o professor 

disponibilize tutorias e textos de apoio, oriente as atividades dos alunos,  

que estes criem as suas páginas eletrónicas, participem na pesquisa em 

grupos e discutam assuntos em fóruns ou “chats”.  

 

Os professores, que têm uma visão pedagógica mais inovadora, dinâmica e 

mais aberta à participação dos alunos, utilizam regularmente algumas 

ferramentas da Internet, o visionamento de vídeos e de apresentações para 

melhorar a interação na sala de aula.  

 

 

Porém, encontrei alguma relutância por parte de alguns professores 

na utilização dos recursos tecnológicos educativos (audiovisuais e 

informáticos), esta resistência prende-se essencialmente com a falta 

de conhecimentos na utilização destas tecnologias. Contudo, estes 

docentes, sendo-do-lhes dadas possibilidades de formação e mostrando-

lhe que estas ferramentas tecnologias facilitam o seu trabalho de 

planificação, de gestão das aulas, que permitem uma maior interação e 

participação dos alunos na sala de aula, dando-lhes a possibilidade de um 

maior protagonismo na sua própria aprendizagem, e responsabilizando-os, 

também, pelo processo, revelam uma grande adesão à utilização 

destes meios. 

 

 

A frase do grande escritor Fernando Pessoa, ―Primeiro estranha-se e depois 

entranha-se...‖, aplica-se muito bem à visão que alguns docentes ainda têm 
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em relação a estas tecnologias. Pois, existe a opinião, numa primeira 

abordagem, de que estes meios são muito complexos e de difícil utilização, 

mas à medida que vão descobrindo por si as vantagens do seu uso, vão-se 

rendendo e integrando-as cada vez mais. 

 

 

Embora inicialmente tenha encontrado alguma resistência na utilização 

destes recursos (tinha colegas que ainda usavam acetatos para 

retroprojeção e  slides), pois julgavam que converter esses conteúdos para 

“power points” era uma tarefa muito complicada, depois da ação de 

formação em recursos educativos digitais (RED), para além dos excelentes 

trabalhos que os colegas produziram, ficou a ideia da grande adesão e da 

vontade de continuarem a atualizarem-se nestas tecnologias . 

 

 

Tive a oportunidade de verificar que a grande maioria dos meus colegas 

reconhecem que o uso destes recursos na sala de aula, permite uma 

comunicação mais próxima da linguagem dos alunos,  uma maior 

participação e interação, e como os testes confirmaram,  possibilitam  

melhorar a capacidade de memorização dos conteúdos. 

 

 

A difusão dos recursos didáticos produzidos por professores e alunos (aquilo 

a que designei por aprendizagem participativa, ou seja a disponibilidade 

para alunos e professores se tornarem produtores de conteúdos de 

aprendizagem) em blogues e portais de vídeo, ou a sua disponibilização  no 

Centro de Recursos, da escola, incute aos alunos uma maior 

responsabilidade, pois eles sabem que o que fazem vai ser mostrado a todos 

os que queiram ver, e não somente no espaço da aula. Hoje é possível 
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alunos e professores serem co-autores de conteúdos educativos e 

difundirem-nos para milhões de utilizadores. A produção de conteúdos nunca 

esteve tão acessível como na atualidade:  Pode-se pegar em revistas, 

ilustrações, livros, e digitalizar, acrescentar vídeos, desenhos, 

animações e imagens e gráficos descarregados da internet, e deste 

modo criar, ou recriar, novos recursos educativos, participando num 

ciclo colaborativo de produção de recursos educativos digitais, que 

alojados na internet podem ter uma difusão quase global. 

 

Embora os professores reconheçam que os alunos, na sua maioria, têm 

maior e melhor conhecimento técnico na utilização da internet, dos 

programas informáticos, das câmaras de vídeo e de fotografia digital, muitos 

dos colegas compreendem a necessidade de pôr os alunos a alojarem vídeos 

e a criarem blogues da turma, no sentido de uma distribuição e partilha de 

tarefas tecnológicas. 

   

 

A tecnologia, na sua essência, ajuda-nos a realizar tarefas de um modo mais 

fácil. As mais-valias na utilização dos recursos tecnológicos na educação, 

resultam na possibilidade de os professores poderem esquematizar melhor 

os conteúdos que querem disponibilizar aos alunos e ajudam também os 

alunos a serem mais organizados. 

É difícil dar exemplos de tudo, na sala de aula, e com a internet, 

praticamente não temos limites. Os alunos podem, até,  não estar com mais 

atenção quando usamos esses recursos, mas participam e interagem mais. 

 

Os alunos conseguem absorver melhor a informação, quando usam 

processos visuais. Não é por acaso que se usa a expressão ―uma imagem 
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vale por mil palavras‖. A imagem atrai a atenção dos alunos de todas as 

idades. Em média no total dos grupos, verifiquei uma capacidade de  

memorização das imagens de 83%, e um aumento médio em relação 

à capacidade de memorização das palavras de 20%. As mulheres 

têm em média 8% de maior capacidade de memorização em relação 

aos homens, e os homens têm uma maior pré-disposição para 

reterem imagens, pois cresceu significativamente em todos os grupos 

masculinos, a capacidade de memorização das imagens em relação às 

palavras. 

 

Isto acontece porque,  durante milhões de anos, a nossa inteligência e 

consequentemente a nossa memória foi formatada para uma aprendizagem 

muito centrada na captação visual, dai sermos criaturas que nos 

―alimentamos‖ fundamentalmente de imagens, principalmente quando 

estamos a aprender. Estes milhões de anos de evolução neural criaram uma 

dependência das imagens no nosso mecanismo mnésico, que se tornou 

quase irreversível. 

 

Foi a visão que esteve na origem do desenvolvimento intelectual dos 

seres humanos. Foi a necessidade de descodificarmos a informação visual 

expressa nos rostos dos nossos antepassados, que nos permitiu desenvolver 

processos cada vez mais elaborados de comunicação. 

 

Os mecanismos mentais fundamentados na perceção das imagens e 

dos sons  (audiovisuais) funcionam como um dos principais recursos 

cognitivos. O homem contemporâneo é por excelência um consumidor de 
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imagens, por isso tenta compreender o que elas comunicam e transmitem. A 

imagem pode ser entendida como a essência material da própria civilização 

humana.  

 

 

As imagens computacionais são um instrumento de comunicação, 

pedagógicamente muito poderoso,  que  através da visualização e da 

concretização, possibilitam o processo de assimilação da informação, em 

áreas do conhecimento, principalmente relacionados com a  ciência e a 

tecnologia, que se outro modo não seriam possíveis de visualizar e de 

entender. O ensino com o uso da multimédia, dos softwares e outros 

recursos tecnológicos baseados na imagem, exigem e transformam as 

habilidades a serem desenvolvidas no meio académico. 

 

As crianças e os jovens lêem o que se pode visualizar, precisam de 

ver para compreender. Toda a sua fala é mais sensorial-visual do 

que racional e abstrata.  

 

A televisão e o vídeo encontraram a fórmula de comunicar com a maioria 

das pessoas, tanto crianças como adultas. A sua retórica conseguiu 

encontrar fórmulas que se adaptam perfeitamente à sensibilidade do homem 

contemporâneo. Usam uma linguagem concreta, plástica, de cenas curtas, 

com pouca informação de cada vez, com capacidade de síntese, com ritmo 

acelerado e contrastado, multiplicando os pontos de vista, os cenários, os 

personagens, os sons, as imagens, os ângulos, os efeitos. 
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Os professores ao dominarem os meios informáticos e os meios 

audiovisuais, melhoram os processos de ensino-aprendizagem. Quanto mais 

diversificadas foram as estratégias de aprendizagem, melhores são os 

resultados. 

As aprendizagens são cada vez mais um processo participativo, onde as 

novas tecnologias têm um grande relevo. O processo de ensino-

aprendizagem deixa de estar centrado só na figura do professor, que 

desempenha cada vez mais um ―papel‖ de gestor da informação.  

 

Os alunos são os próprios indutores dessas mudanças, eles estão quase 

sempre atuais e atentos, e dominam as novas tecnologias melhor do que a 

maioria dos professores. 

 

Na Aprendizagem Participativa, o papel do aluno não é o de "tarefeiro", o de 

executar atividades, mas o de co-pesquisador, responsável pela riqueza, 

pela qualidade e pelo tratamento das informações reunidas. 

 

Os recursos tecnológicos podem aumentar a motivação dos alunos para 

aprenderem, porque eles são facilitadores das aprendizagens, apelam aos 

sentidos e à emoção. Facilitam a memorização, pois temos maior tendência 

para retermos aquilo que visualizamos. Os alunos por vezes não se lembram 

de determinado conceito, mas recordam determinada imagem. Os meios 

audiovisuais e os recursos tecnológicos permitem uma melhor aprendizagem 

e aumentam a interação entre os alunos e o professor. 
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Também nos casos dos alunos com necessidades educativas especiais, 

alunos surdos e alunos que não dominam bem a língua do País onde estão, o 

uso das novas tecnologias, torna-se muito útil, por exemplo os alunos 

surdos assimilam melhor os conteúdos quando se 

visionam/projetam filmes com legendas ou apresentações com 

imagens e com textos explicativos. 

 

Observei que aprendemos mais e melhor quando estamos motivados, com 

atenção e repetimos as tarefas ou as informações. A atenção e a 

motivação, fazem “disparar”, no cérebro, mecanismos de 

assimilação da informação, tornando mais eficiente e facilitador o 

processo de memorização dessa informação. Memorizamos com mais 

facilidade aquilo  que vemos do que o que ouvimos. Daquilo que vemos 

retemos muito facilmente as imagens, e a cor permite-nos focalizar a 

atenção em pormenores.  Ao contrário da maioria dos mamíferos que têm 

uma pobre visão  cromática, a nossa acuidade visual e cromática 

(sensibilidade à cor) resultou de um longo processo evolutivo que permitiu 

aos humanos, por exemplo,  observarem frutos à distância e perceberem se 

estavam ou não maduros antes de terem que subir às árvores para os 

apanhar (poupando energia), e, também,  analisar as expressões dos seus 

semelhantes na elaboração de estratégias de caça baseadas na comunicação 

visual, diminuindo assim a produção de ruídos e aumentando  o sucesso das 

caçadas. 

Todo este processo de apuramento dos mecanismos da visão 

humana tornaram a visão das imagens na principal porta sensorial 

para a apreensão do conhecimento e das aprendizagens. As imagens e 
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a memória constituem um elo fundamental na aprendizagem humana. A 

palavra  imaginação (imaginatio) tem origem na palavra imagem, mas ela 

não representa só a capacidade que os humanos têm de conceber imagens 

através de processos mentais, imaginação é mais do que isso, é a matéria 

prima da inteligência humana. 

 

Assim, as imagens e as imagens em movimento, os audiovisuais ao 

serem trabalhadas no âmbito educacional, destacam a necessidade 

de se trabalhar na perspetiva de uma pedagogia da imaginação, 

tornando as imagens como um conhecimento que pretende mediar 

entre as artes, a ciência, as tecnologias e as humanidades.  

 

Os meios audiovisuais permitem a criação de novos espaços para a 

reconstituição da imaginação social, para construir novos modos de 

sociabilidade e para a reconstituição de novas articulações do 

significado da emancipação humana e da liberdade. 

 

Os meios audiovisuais, desenvolvem formas sofisticadas de 

comunicação sensorial multidimensional, de superposição de 

linguagens e mensagens, que facilitam a aprendizagem e 

condicionam outras formas e espaços de comunicação como o 

ambiente escolar e o familiar.  

 

Os Audiovisuais combinam a dimensão espacial com a cinestésica. A 

imagem, a palavra e música integram-se dentro de um contexto 

comunicacional afetivo, de forte impacto emocional, que facilita e predispõe 
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a conhecer mais favoravelmente, potenciando a motivação para as 

aprendizagens e consequentemente direcionando a atenção. 

 

Com o fantástico desenvolvimento das técnicas de computação gráfica, a 

possibilidade de combinação de imagens multiplica-se infinitamente. Cada 

vez torna-se mais difícil observar o real filmado e o real simulado.  

A televisão e o vídeo combinam a multiplicidade de imagens e ritmos, com 

uma variedade fascinante de falas, de música, de sons, de textos escritos. A 

riqueza fantástica de combinações de linguagens agita o nosso cérebro, 

através de todos os caminhos possíveis, atingindo-nos sensorial, afetiva e 

racionalmente. Brevemente teremos aprendizagens em ambientes 

emersivos de 3D (onde as imagens a três dimensões envolverão a 

totalidade dos nossos ângulos de visão). 

 

Torna-se útil ressaltar que as considerações desta tese, pretendem ser 

um contributo para  a elaboração de um modelo de educação 

fundamentado nos meios audiovisuais, sejam eles utilizados per si ou 

integrados em apresentações multimédia, portais de vídeo, páginas da 

internet ou ambientes imersivos. 

 

Devo referir, ainda, e de um modo relevante, que a opinião 

generalizada das respostas dos inquéritos feitos aos alunos, revelou 

os seguintes pontos: 
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Aspectos positivos; 

- O uso das tecnologias audiovisuais, permitem uma melhor compreensão de 

conceitos e uma mais rápida perceção de certas matérias ou disciplinas.  

As tecnologias educativas proporcionam-nos uma aprendizagem mais fácil 

de captar e de consolidar a matéria dada em aula.  

As tecnologias educativas audiovisuais,  poupam o trabalho ao professor de 

ter de escrever no clássico quadro toda a informação, tornando a exposição 

das matérias mais prática. Evitam o desperdício de recursos com fotocópias. 

A exposição torna-se mais clara e objetiva, e as possibilidades são infinitas, 

desde imagens pormenorizadas com alta qualidade a vídeos informativos 

usando animações geradas em computador, que em algumas situações são 

impossíveis de obter na realidade. 

 

O vídeo e a imagem proporcionam não só uma informação mais clara e 

atrativa, mas também mais cómoda, que apenas requer a atenção visual do 

consumidor. Estes meios, criam maior interação entre o professor e o aluno, 

facilitam a memória em relação à matéria que está a ser lecionada e ajudam 

a demonstrar e exemplificar partes da matéria. As tecnologias permitem um 

acesso imediato e eficaz a todo o tipo de informação. 

 

Se um professor for falando e explicando, ajudado por imagens, 

especialmente em disciplinas mais teóricas (como a história, por exemplo), 

as imagens ajudam a fixar o que é dito. Verifica-se que existe uma 

associação da matéria dada na aula a essas mesmas imagens.  
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Refiro, a este propósito, um exemplo concreto de memória visual facilitada 

pelo visionamento de um filme em espaço de aula, citado por um aluno: 

―- Numa aula de História e Cultura das Artes eu vi um excerto dum filme de 

Charlie Chaplin, onde o professor pretendia mostrar uma crítica apresentada 

em forma de comédia. Prosseguindo, o professor decidiu falar como é 

natural em qualquer aula, mas se o professor não tivesse exibido o excerto 

mudaria algo muito importante: 

 - No teste de avaliação dessa matéria encontrava-se uma pergunta 

referente à crítica representada no filme de Chaplin. Eu não me lembrei de 

nada do que o professor disse, mas lembrei-me daquele excerto, o que se 

provou pela minha resposta correta.‖ 

 

 

Outra grande vantagem, reside no fato (nos casos em que a matéria está 

melhor sistematizada e clara, que é um dos aspectos em que as tecnologias 

são paradigmáticas), dos alunos terem à sua disposição a matéria, não só 

nas aulas, mas também em casa quando enviada pelo professor por correio 

ou alojamento eletrónico. 

 

Os alunos, podem, então, ―a posteriori”, verem e analisarem todos os 

aspectos que podem ter escapado na aula. 

 

Porque, com um simples vídeo, na maioria das vezes, os alunos 

compreendem melhor a matéria, do que com palavras, que por vezes podem 

ser dúbias (as imagens são mais objetivas do que as palavras). 
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A maioria dos alunos considera o YouTube,  um símbolo de criatividade, uma 

fonte ilustrada do conhecimento,  um fenómeno que em muito pouco tempo 

tomou conta de todo o planeta. É muito consultado para partilha e descarga 

de  vídeos de música, videocurrículos, produções caseiras ou independentes, 

trabalhos de grupo ou individuais, vídeos cómicos, trailers de filmes. É 

considerado uma verdadeira janela, do, e para o mundo. 

Os alunos, consideram muito positivo poder aceder a vídeos de situações 

práticas e reais que ajudam a melhor compreender a teoria. No YouTube 

encontra-se praticamente de tudo. É citado, por exemplo, o caso de um 

aluno que conseguiu efetuar a reparação da sua Playstation, assistindo a um 

tutorial no YouTube. ―Se não tivesse acesso a um vídeo como o fazer, nunca 

a teria conseguido arranjar‖, citou. 

 

Por exemplo, em disciplinas como Geometria Descritiva, o aluno aprende a 

ver no espaço, através de um programa de GD, a resolução de um 

problema. 

 

Aspectos negativos; 

Um dos aspectos negativos da aprendizagem com o uso de tecnologias é a 

sua a fácil manipulação, plágio ou roubo. 

 

Outro aspecto negativo, muito referido, é a existência de excesso de 

informação. Não deixa de ser irónico, que em pouco tempo tenhamos 

passado, de uma situação de censura da informação e do conhecimento, 

para uma situação de excesso de informação, e das dificuldades sentidas 

pelos alunos na  seleção de informação fidedigna e importante. 
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É referido recorrentemente, também, a distração, que estas tecnologias 

podem proporcionar, revelando os alunos alguma dificuldade de 

concentração na execução e conclusão de tarefas. 

 

O aparente desinteresse pela leitura, a tendência para se dispersarem (falta 

de capacidade de concentração no desenvolvimento de tarefas), jogarem, 

usarem as redes sociais, em espaço de aula, também são os principais 

aspectos negativos referenciados. 

 

 

A má utilização das tecnologias, com recursos enfadonhos,  desinteressantes 

ou descontextualizados das matérias, os vírus informáticos, a falta de 

formação dos docentes nestas áreas, e as avarias ou dificuldades de 

operação com os equipamentos, são outros dos aspectos negativos. 

 

Existem opiniões que consideram o YouTube como perigoso, pois contém 

vídeos com ensinamentos que podem pôr em risco a saúde ou o bem estar 

de pessoas ou populações. 

 

A preguiça e o esforço mínimo, são referidos, por alguns,  como os motivos 

porque as tecnologias educativas audiovisuais, são tão populares. 
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Alguns alunos revelaram alguma preocupação no sentido de haver uma 

conciliação entre o uso de novas tecnologias e o ensino convencional, de 

modo a que as crianças não percam desde cedo o hábito pela ortografia e 

pelo cálculo mental. 

 

Outro aspecto perverso, reside no fato de existir uma tendência para o 

facilitismo (―copy‖ e ―paste‖) e preguiça na pesquisa aprofundada, 

organizada e sistematizada na elaboração de projetos ou trabalhos. 

 

 

Considerações finais: 

Para que a tecnologia tenha um impacto positivo nos alunos, tem de existir 

uma avaliação do material (vídeos, imagens, PowerPoint, apresentações 

etc.) feito pelo professor (os alunos e os professores têm de validar, testar 

que os recursos tem efeitos de aprendizagem e são apelativos, caso 

contrário eles são ineficazes). 

 

Nenhuma tecnologia substitui um bom professor, e quando isso tenta 

acontecer, corre mal, porque nós somos seres que aprendemos com a 

interação, e por enquanto,  ainda não conseguimos ter uma discussão com 

um computador.  

 

 

É positivo para os próprios alunos, a produção de RED (Recursos Educativos 

Digitais) uma vez que estes têm que estar devidamente documentados e 
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investigarem para os fazerem, e desta forma, aprendem. A produção de 

conteúdos de aprendizagem, possibilita aos alunos uma forma diferente de 

abordar as matérias, de forma mais consciente e criativa. Essa atitude deve 

ser encarada, por parte dos professores, como novas formas de avaliação, 

complementar ao sistema mais rígido de testes e de exames. 

 

No caso dos alunos com necessidades educativas especiais, o uso das novas 

tecnologias suportadas em meios audiovisuais, também é muito útil, por 

exemplo os alunos surdos, assimilam melhor os conteúdos quando vêem 

filmes com legendagem e se projetam apresentações com imagens e com 

texto explicativo. Esses processos ajudam imenso a progressão dos alunos 

surdos. Estas situações são análogas para os alunos estrangeiros ou que 

dominam mal a língua do país onde estudam. 

 

Quando existem muitos estímulos simultâneos, o cérebro seleciona 

os que considera principais e corre em busca dos estereótipos e das 

formas já familiares, (daí a importância da memória visual no 

processo mental de arquivo do conhecimento. Torna-se mais fácil 

memorizar / arquivar imagens do que conceitos). 

 

Uma das maiores dificuldades na implementação destas práticas de 

aprendizagem, prende-se com o fato delas exigirem uma formação contínua 

e atualizada prestada aos professores. 

 

Por outro lado, a disponibilidade destes meios tecnológicos pode potenciar a 

falta de atenção, por parte dos alunos, à exposição de matérias de 

aprendizagem, porque estão convencidos de que podem ir em qualquer 
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momento à internet elucidarem-se sobre qualquer assunto. Este síndroma 

que designo de modo ligeiro por ―arrogância cultural‖, pode conduzir à perda 

de autoridade do professor.  

 

Porque nos dias de hoje cada vez são mais os aparelhos que nos permitem o 

registo de imagens e sons, logo a utilização destes equipamentos tornou-se 

de fácil acesso a todos os utilizadores, e de certa forma, isso,  vem facilitar a 

troca de informação, acelerar o processo de comunicação e potenciar a 

atitude produtiva. Queremos passar de consumidores de conteúdos a 

produtores: Prosumer – termo criado por Alvin Toller no livro ―A Terceira 

Onda‖ – utilizadores que consomem, mas também produzem conteúdos na 

internet. 

 

 Atualmente a palavra de ordem é a partilha da informação, e o trabalho 

colaborativo, pois estão criadas as condições tecnológicas para a partilha 

global e generalizada do conhecimento. Atualmente, alunos e 

professores podem pegar em revistas, livros, digitalizarem imagens, 

descarregarem jogos, animações e vídeos da internet, e com eles 

produzirem e recriarem novos conteúdos de aprendizagem! 

 

Hoje, com as novas tecnologias, qualquer pessoa pode produzir conteúdos, 

situação que era inexistente há uns anos atrás. Antigamente a produção de 

conteúdos era exclusivamente para os profissionais. 

Sem dúvida que isto acontece, porque estamos num mundo cada vez mais 

tecnológico, em que os alunos não trazem consigo só os livros nas suas 

mochilas, mas têm acesso a computadores, à internet, a tablets e 

telemóveis, estão constatemente ligados às imagens. Por isso é necessário 

captar a atenção dos alunos pelas imagens fixas e animadas. 
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Vivemos numa sociedade que privilegia o uso de equipamentos tecnológicos 

que nos obrigam a estarmos permanentemente em comunicação. Este 

fenómeno cultural da atualidade, decorre de um certo estágio de 

desenvolvimento das técnicas e dos meios de expressão, das pressões de 

natureza socioeconómica e também da procura ao nível do imaginário, da 

subjetividade, ou da estética, de uma época ou lugar. 

 

Existe uma ―escravatura da imagem‖ resultante dos interesses de uma 

indústria de produção de tecnologia e das pressões sociais de uma oferta 

constante, inovadora e atualizada de novos equipamentos, serviços e 

produtos, que estímulam o consumo. 

Esta ―escravatura da imagem‖ é resultante da relação transfigurativa que 

temos com as imagens, e dos processos cognitivos do nosso cérebro ao 

longo de milhares de anos de aprendizagem baseada em estímulos visuais. 

 

Estes processos mantêm-se, mesmo para além das práticas formais de 

aprendizagem (as que ocorrem preferencialmente nas escolas). Todos 

sabemos que a função primordial das escolas consiste em organizar o 

conhecimento de modo a potenciar uma melhoria na qualificação de 

competências profissionais, sociais e cívicas, nos cidadãos. 

 

Mas esse conhecimento só faz sentido  quando se completa o ciclo, ou seja 

quando a sociedade e o mercado de trabalho absorvem e incorporam esse 

conhecimento.  

 

O conhecimento há muito que extravasou o espaço escolar. Com a 

globalização da difusão dos meios audiovisuais (inicialmente o cinema, 



581  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

depois a televisão e posteriormente a internet) o conhecimento atingiu uma 

difusão exponencial, sem paralelo na história da humanidade. Em qualquer 

ponto do planeta que tenhamos acesso à internet (hoje podemos ligarmo-

nos a partir de um telemóvel, ipad, tablet ou outro dispositivo portátil com 

ligação à internet) temos acesso à informação e ao conhecimento.  

 

Daí, que uma das questões fundamentais que se colocam na atualidade , é a 

de saber o que fazer com o conhecimento e com a informação. O 

conhecimento passou a ter estes meios como forma privilegiada de difusão, 

e não foi só o conhecimento formal, ou académico, mas quase toda a 

informação produzida pelo homem, desde um vídeo lúdico de protagonismo 

pessoal, até a manifestações reprimidas, intempéries, situações 

cataclísmicas, fome, miséria ou desemprego (Quadro 6).  

 

Os meios audiovisuais tornaram-se no veículo privilegiado da difusão da 

informação e do conhecimento, pois são dinamizadores da consciência 

individual e coletiva. O impacto que as imagens têm sobre os nossos 

cérebros, é o de atuar como catalisadores e indutores de mudança nos 

nossos comportamentos, e nas sociedades, seja ao nível da aprendizagem 

formal (a da escola) seja a lúdica ou social (descontentamento em relação a 

longas ditaduras, guerra civil, ou para demonstrar a insatisfação perante o 

desemprego, a pobreza ou de outros problemas gerados pelas injustiças ou 

pelas violações dos direitos ou da dignidade humana).  
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                                                                                           Quadro 6 
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A indústria obriga-nos a estarmos constantemente a consumir e a criar 

novas necessidades de consumo. As escolas transformaram-se em indústrias 

do saber. Dantes para aprendermos, só precisávamos de um caderno e de 

um lápis... 

 

 

No futuro, todos nós - professores, pesquisadores, pais, e comunidade - 

teremos que modificar a nossa visão da aprendizagem. Isso significa ir além 

das nossas experiências como alunos de uma escola, e literalmente 

"inventar" ou orquestrar ambientes de aprendizagem que finalmente 

capitalizem a imensa capacidade dos nossos cérebros para aprender. 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O meu estudo seguiu uma linha de investigação que pretendeu 

referenciar a importância da utilização de recursos educativos 

baseados nos meios audiovisuais, e nas implicações que eles trazem 

aos processos de ensino e aprendizagem. 

 

 Assim, a minha investigação, num universo bastante significativo de 

professores e alunos, revelou que estes meios são ferramentas que 

facilitam e melhoram as aprendizagens dos alunos, promovem o 

trabalho colaborativo e participativo, e contribuem para uma escola 

mais inclusiva, ajudando a diluir as diversidades de aprendizagem 

em algumas  populações escolares, como é o caso dos alunos surdos. 
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7.2. CONCLUSÕES FINAIS 

 

Durante a minha investigação, e da análise dos dados obtidos nos 

vários instrumentos aplicados à investigação, verifiquei resultados 

compatíveis com toda a fundamentação teórica, o que vem reforçar a 

importância da utilização de recursos educativos baseados em meios 

audiovisuais, nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

As amostras da minha investigação configuraram num total de cerca 

de 20 professores e 60 alunos, revelando resultados que apontam 

para uma opinião generalizada de melhorias significativas nos 

processos de ensino e de aprendizagem, quando se recorrem aos 

meios audiovisuais, porque estes meios permitem: 

 

Uma aprendizagem colaborativa global, visto o trabalho puder ser 

realizado por colaboradores localizados em qualquer parte do 

mundo, desde que estejam ligados à internet, uma aprendizagem 

participativa (porque estes meios são muito motivadores, apelativos 

e facilitadores do trabalho de produção de conteúdos educativos) e 

também porque eles contribuem para uma maior inclusão escolar, 

facilitando e ajudando a integrar as populações de alunos surdos e 

alunos estrangeiros, que têm dificuldades de aprendizagem ao nível 

da comunicação (a comunicação visual é quase universal).  

 

O meu estudo revelou, também, que a memória de curto e longo 

prazo, é mais eficiente quando se recorre a estes meios. A memória 

de curto prazo sofre acréscimos médios de cerca de 20%. Os 

investigados do sexo feminino revelaram maior capacidade de 

memorização de uma forma geral, porém esta diferença foi atenuada 



586  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

quando utilizei imagens como elemento de memorização, o que no 

meu entender revela uma matriz estruturante, nos mecanismos de 

memorização humana, baseada nas imagens, ou pelo menos as 

imagens são facilitadoras no processo de arquivo da informação, que 

as nossas memórias utilizam (as imagens têm uma grande 

capacidade de síntese, daí serem facilitadoras dos processos de 

memorização). 

 

7.3. RELEVÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO  

 

Embora o meu estudo tenha estado centrado numa população 

escolar localizada numa escola secundária de ensino artístico e num 

curso de comunicação audiovisual, tentei envolver, também, 

pequenas amostras de outras populações escolares, a montante 

(ensino preparatório) e a jusante (ensino superior), alunos surdos e 

alunos imigrantes, de modo a ter uma visão mais significativa, da 

importância da utilização dos meios audiovisuais como ferramentas 

pedagógicas.  

 

Os meios audiovisuais tornaram-se no veículo privilegiado da 

difusão da informação e do conhecimento, pois são dinamizadores 

da consciência individual e coletiva. O impacto que as imagens têm 

sobre os nossos cérebros, é o de atuar como catalisadores e 

indutores de mudança nos nossos comportamentos, e nas 

sociedades, seja ao nível da aprendizagem formal (a da escola) seja 

a lúdica ou social, daí que a sua utilização em espaço de aula seja de 

uma importância capital e incontornável. 

 



587  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

7.4. RECOMENDAÇÕES  

 

Ao assistirmos a uma crescente incorporação dos meios audiovisuais 

no nosso espaço social e individual, urge tomar consciência do poder 

destes meios nas transformações, tanto ao nível da nossa 

comunicação, entretenimento, como das aprendizagens: “Estamos 

perante uma revolução tecnológica veículada pela imagem”. 

 

Torna-se importante os meios tecnológicos serem complementados 

com outras tarefas e práticas pedagógicas, ou seja o lúdico que as 

tecnologias nos proporcionam devem servir como meio de 

aprendizagem e não como um fim (as tecnologias são ferramentas 

eficientes quando são bem utilizadas) caso contrário podemos estar 

perante situações de puro facilitismo,  que estimulam a preguiça 

cognitiva, conduzem à alienação gratuita e não servem o processo 

de aprendizagem. 

 

Daí, no futuro, todos nós (professores, alunos e sociedade), para 

além  de modificarmos a nossa visão da aprendizagem, teremos que 

saber utilizar todos estes meios, para que saibamos o que fazer com 

o conhecimento. O lúdico está a tomar conta das nossas vidas, isso 

pode não ser mau, mau é não termos alternativa. 
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7.5. IMPLICAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO  

 
Uma das principais implicações deste estudo, prende-se com a 

preocupação do uso que se faz das tecnologias educativas baseadas 

nos meios audiovisuais, e já referido no parágrafo das 

recomendações. 

 

Verifica-se e comprova-se que estes meios tecnológicos são 

ferramentas pedagógicas bastante importantes, daí a sua utilização 

ter de ser coerente e adequada, a sua má utilização  pode causar 

“laxismo cognitivo”, embora tenha consciência de que estamos 

“sempre” a aprender, mesmo quando isso não nos é revelado 

espontaneamente. 

 

Quanto maior for a partilha, a produção de recursos e a sua difusão, 

a colaboração entre professores e alunos, maior será o 

conhecimento da utilização destes meios e melhor será o sentido da 

sua utilização. 

 

Daí, também, a importância do incentivo do uso destes meios, tanto 

ao nível da sua integração curricular disciplinar nas escolas, como ao 

nível de programas e projetos internacionais que promovam, 

estimulem e divulguem a utilização das tecnologias audiovisuais 

como ferramentas privilegiadas de produção de recursos educativos. 

 

Assiste-se a uma proliferação de canais televisivos universitários, e, 

infelizmente, continuamos a ter uma pobre produção de conteúdos 

pedagógicos. 
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7.6. LIMITAÇÕES DA INVESTIGAÇÃO  

 

 

Este meu estudo pretende reforçar a ideia da importância e das 

melhorias significativas, que a utilização e a produção de conteúdos 

de aprendizagem, recorrendo às tecnologias audiovisuais, trazem 

para o universo escolar.  

 

Embora o meu estudo tenha estado centrado numa população 

escolar localizada e considerado, também,  pequenas amostras de 

alunos surdos e alunos cuja língua materna era estrangeira, para 

que a realidade do universo escolar e dos processos de 

aprendizagem que envolvem a utilização de meios audiovisuais 

pudesse ser caracterizado com maior abrangência e  confrontação 

seria necessário observar, questionar e aplicar toda esta 

metodologia a universos escolares mais vastos. 

 

Fica aqui o apelo para que este estudo seja replicado, de modo a que 

se consiga obter uma maior e melhor caracterização do impacto do 

uso destas tecnologias educativas, nos universos das aprendizagens 

escolares. 
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Outro fator limitativo, prende-se com a interrupção do plano 

nacional de desenvolvimento tecnológico para a educação, por 

alterações políticas e de conjuntura de crise económica, estas 

situações alteraram significativamente as perspetivas otimistas que 

se tinham criado com a dotação para as escolas de tecnologias 

educativas como os quadros interativos, computadores, 

videoprojetores, auditórios e centros de recursos, e de incentivos 

para formação de docentes, nestas áreas.  
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9.APÊNDICES 

 
 
 
Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Se por um lado a utilização destes meios é vantajosa no estímulo dos alunos e dinamização das aulas 

penso que a autonomia do leccionar das mesmas é prejudicada pelo suporte constante encontrado nas 

tecnologias. Excepto nas disciplinas tecnológicas e específicas, direcionadas para o exercício com as 

mesmas, o reforço no ensino direto e consistente devia ser reconsiderado. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Sim, inevitável e indubitavelmente. Mas como resultado há que o aluno ganha autonomia, menos 

paciência para o obsoleto e classicamente estabelecido e a escola devia estar preparada para responder 

mais rapidamente a estas dinamizações. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Débil no conteúdo dependendo da popularidade do tema de pesquisa. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Eficiente e abrangente motor de busca. Falha na tradução. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Da maior importância pela vastidão e multiplicidade de conteúdos. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Benéfico se estes suportes forem produzidos ou no contexto da aula ou por iniciativa do aluno e se a sua 
correção for revista (e nesse caso, fica a importância do papel dos alunos e respetiva relação com 
professores na ressalva, assim como a função dos mesmos para com a escola). 

 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Em primeiro lugar por estarmos a trabalhar com tecnologias que implicam a mesma e o objetivo da 
manipulação de quaisquer meios profissionais dever sempre ser o melhoramento e optimização de 
metodologias no que toca a tal; em segundo por vivermos num mundo conduzido pela imagem e em 
que é a qualidade desta que está em questão para que o avanço neste sentido (das pessoas e ideias) 
seja feito.  
 

 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
Atenciosamente, DelfimRamos. 
 



606  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 
 
 
Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

0 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula?         

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

As tecnologias educativas são um meio de melhor transporte e meio de comunicação de conhecimentos 

entre alunos e professores. O uso das tecnologias permite a melhor compreensão de conceitos e uma 

mais rápida pesquisa de certas matérias ou disciplinas.  

Um dos aspectos negativos da aprendizagem e uso de tecnologias poderia ser a fácil manipulação, plágio 

ou roubo de documentos como um método de mérito pessoal.  

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

As tecnologias educativas permitem aos alunos uma pesquisa rápida e através de diversas fontes e meios.  

Mas a quantidade de conteúdo não pertencente à pesquisa efetuada, baralha ou distrai o aluno de modo a 

que existem diversos meios para a sua constante distração. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acho que a Wikipedia é um bom meio de clarificação de dúvidas de uma aspecto geral ou definição de 

conceitos ou atualização histórica ou geográfica, através de diversas ferramentas.  

Mas por outro lado o próprio funcionamento do site, apesar de ser controlado maioritariamente pela 

empresa tem a possibilidade de ser editado ou criadas páginas por amadores, que por vezes cometem 

erros e não em pequena escala, que podem afetar a realização de um bom trabalho. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é um motor de busca que nos ajuda, maioritariamente em trabalhos e pesquisa. É uma 

ferramenta eficaz e rápida que apenas possui como aspecto negativo, a condução do utilizador a páginas 

de fonte nacional, expondo as páginas de fonte internacional como último recurso. Deste modo as páginas 

portuguesas ou brasileiras aparecem primeiro numa pesquisa do que páginas de outros países. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

O YouTube é um meio de encontro de vídeos de informação ou de vídeos de aspecto comercial. Apenas 

tem como aspecto negativo a capacidade de carregamento de qualquer vídeo de qualquer tipo sem por 

vezes qualidade informativa ou de entretenimento. 

 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acho que proporciona um método de motivação aos alunos para a criação de projetos originais e 
proporciona também uma melhor compreensão e transmissão de conteúdos e conhecimentos entre 
alunos. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Porque a utilização desses meios de comunicação é um método de fácil compreensão da matéria dada 
numa disciplina aos alunos. 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que são um mecanismo de suporte de ensino na nossa área de cinema, e que sem eles nos seria 

muito complicado de a praticar. É algo que nos permite a facilidade, tanto de pesquisa como de edição, 

entre outros.  

Tendo apenas como aspeto negativo, a diversidade que apresenta, o que “estimula” a dispersão dos 

alunos, aqueles que se deixam distrair. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que são um mecanismo de suporte de ensino na nossa área de cinema, e que sem eles nos seria 

muito complicado de a praticar. É algo que nos permite a facilidade, tanto de pesquisa como de edição, 

entre outros.  

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A wikipédia é um banco de informação que é gerado por milhões de pessoas, que lá depositam a 

informação, sendo esta empresa apenas um mediador, quando se pensa que é texto original feito pela 

wikipédia. Por vezes, a informação revela-se errada. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é talvez a empresa mais empreendedora de sempre, pois é algo essencial à internet, como 

motor de busca, e que nos liga à informação que nós pretendemos. É também um mediador. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O YouTube é um banco de vídeos (amadores ou não) que estão disponíveis a toda gente, e como tal são 
um bom acesso à aprendizagem e ao lazer. 
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Porém, também, tem muita coisa que é irrelevante  e dispensável. 
 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que é uma boa medida, mas que serve apenas como valorização do aluno, 
sendo que este não tem tempo nem incentivo para o fazer, porque tem projetos 
próprios. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, porque nos encontramos numa “era digital” e todo o suporte virtual/digital é 

bastante importante, e, principalmente interessante, porque serve de incentivo aos 

alunos para fazerem algo semelhante, tais como filmes, fotografias, etc. 

 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a);  
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O lado positivo da utilização de tecnologias educativas na sala de aula, é permitir-nos 

apreender a informação com melhor capacidade, pois o cérebro humano capta melhor a 

informação através das imagens e dos sons.  

Temos maior capacidade de encontrar informação assertiva. 

Os pontos negativos dessa mesma utilização é a existência de excessivos 

“bombardeamentos” de informação enquanto se faz pesquisa. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O lado positivo da utilização de tecnologias educativas na sala de aula permite-nos 

apreender a informação com maior capacidade, pois o cérebro humano capta melhor a 

informação através das imagens e dos sons.  

Temos a melhor capacidade de encontrar informação assertiva. 

Os pontos negativos dessa mesma utilização é a existência de excessivos 

“bombardeamentos” de informação enquanto se faz pesquisa. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A Wikipédia contém as informações básicas para começar um trabalho. 

Mas a Wikipédia tem muita informação generalizada.   

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É o motor de busca de mais fácil de utilização. 



614  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

Existe excesso de informação.  

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É o motor de busca de vídeos de mais fácil de utilização. 

Existe excesso de informação.  

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Essa capacidade permite que aprendemos com os nossos erros.  

Por outro lado a divulgação dos nossos trabalhos gera pouco usufruto de direitos de 

autor. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos)   

As imagens permitem que o cérebro humano capta melhor a informação. 

 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Na minha opinião, são mais os aspectos positivos do que os negativos, no que toca à utilização 

de tecnologias educativas a nível educacional.  

 

Os meios tecnológicos (como os computadores, por exemplo), acabam por facilitar a forma de 

aprendizagem, tendo em conta que torna o acesso à informação muito mais rápido e simples, 

para além de melhorar a qualidade dos trabalhos. Relativamente a poucos menos positivos, as 

novas tecnologias poderão acabar por distrair os alunos, devido à existência de redes sociais 

que cativam bastante os jovens. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Penso que sim.  

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Considero a wikipédia um site útil. Consegue encontrar-se informação útil neste lugar, embora 

a maioria dessa informação, não seja, muitas vezes, a mais correta. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é o melhor motor de busca existente, no meu ponto de vista. Encontra-se tudo. Mas 

por essa mesma razão, por vezes torna-se difícil encontrar o pretendido, devido ao grande 

número de resultados que na maioria das vezes aparecem.  

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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O YouTube é o melhor site de vídeos. Encontram-se todos os vídeos desejados, desde aqueles 
destinados a trabalhos até aqueles que se dirigem ao entretenimento.  
 
 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
É uma ideia interessante, pois desse modo conseguimos divulgar o nosso trabalho e o 
conhecimento de uma forma rápida e didática, acabando por ajudar os outros. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A utilização de imagens tem cada vez mais importância, sendo um processo bastante 
recorrente, devido ao fato de a comunicação visual ser das mais utilizadas; é um meio 
bastante eficaz de comunicação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a);  

 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

As tecnologias educativas proporcionam-nos uma aprendizagem mais fácil de captar e de 

consolidar a matéria dada em aula.  

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

As tecnologias educativas proporcionam-nos uma aprendizagem mais fácil de captar e de 

consolidar a matéria dada em aula.  

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

A WIKIPEDIA é uma forma fácil de arranjar informação fundamental e concisa. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

É a forma mais fácil de arranjar informação e é difícil encontrar aspectos negativos. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
É o meio mais rápido para pesquisar vídeos, só que às vezes nem sempre se encontra o que 

se quer. 
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6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 
Acho que essa é uma das funções do professor. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Visto que estamos em audiovisuais é cada vez mais necessário este tipo de meios. 

 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião as tecnologias educativas na sala de aula são importantes, pois são uma 

maneira de transmitir conhecimentos aos alunos de uma forma diferente daquela que eles 

estão habituados, o que faz com que muito deles estejam mais atentos e mais recetivos à 

matéria dada. 

No entanto, também, existem aspectos negativos. Como por exemplo, por vezes os 

professores exibem PowerPoints que puderiam estar feitos de uma melhor forma, e isso pode 

ser pouco motivador. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que muitas das vezes as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens, pois como 

já referi antes, os alunos muitas vezes são mais recetivos ao conhecimento quando estão, por 

exemplo a ver vídeos do YouTube. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A Wikipédia é uma página na internet que qualquer pessoa pode meter informações sobre o 

que entender, e por isso é uma página, que na minha opinião, não é muito fiável.  

No entanto, por vezes serve para irmos buscar alguma informação, mas se soubermos que é 

minimamente fiável. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é um instrumento de busca extremamente eficiente, e que, para mim, é das melhores 

coisas inventadas. É um motor que nos busca praticamente todas as informações de que 

precisamos, escrevendo as palavras que quisermos, por vezes até bastam apenas algumas 

letras. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião o YouTube também é uma página importante, pois é acessível a toda a gente 

que tenha internet, e é um meio para divulgarmos coisas sobre os mais variados temas: desde 

bandas de música de todos os tipos, a documentários, ou filmes, etc.  

Por isso é algo que é extremamente útil. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que se for algo interessante e próprio é algo bastante útil. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que isto acontece porque cada vez mais vivemos à base da tecnologia, e ela influencia 

imenso a nossa vida. E temos também de tirar vantagem disso.  

A tecnologia é a forma de comunicar mais utilizada, e por isso é muito importante. 

 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião as tecnologias educativas na sala de aula são importantes, pois são uma 

maneira de transmitir conhecimentos aos alunos de uma forma diferente daquela que eles 

estão habituados, o que faz com que muito deles estejam mais atentos e mais recetivos à 

matéria dada. 

No entanto, por vezes existem aspectos negativos. Como por exemplo, por vezes os 

professores exibem PowerPoints que poderiam estar mais bem feitos, e isso pode acabar por 

desinteressar os alunos. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que muitas das vezes as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens, pois como 

já referi antes os alunos muitas vezes são mais recetivos ao conhecimento quando estão a ver 

vídeos do YouTube. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A Wikipédia é uma página na internet que qualquer pessoa poderá meter informações sobre o 

que entender e por vezes isso não é muito fiável.  

Se soubermos que é minimamente fiável é uma boa fonte de pesquisa. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é um instrumento de busca extremamente eficiente, o que, para mim, é das melhores 

coisas inventadas. É um motor que nos busca praticamente todas as informações que 

queremos. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 
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 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião o YouTube é acessível a toda a gente que tenha internet, e é um meio para 

divulgar coisas sobre os mais variados temas. 

Por isso é algo que principalmente é extremamente útil. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Se for algo interessante e próprio, é algo bastante útil. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Porque cada vez mais vivemos à base de tecnologia, ela influencia imenso a nossa vida, e 

teremos também de tirar vantagem disso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Penso que podem ser bastante úteis, pois poupam o trabalho ao professor de ter de escrever 

no clássico quadro preto toda a informação, ou de desperdiçar recursos com fotocópias, a 

matéria torna-se mais clara e as possibilidades são infinitas desde imagens pormenorizadas 

com alta qualidade a vídeos informativos. Por outro lado também permite um certo facilitismo 

que pode ser excessivo, tornando os alunos menos atentos por saberem que vão receber toda 

a informação para mais tarde estudarem. Aos poucos a caneta e o papel vão se tornar 

obsoletos e converter-se-ão em tablets, o que é bom para o ambiente, mas fará com que a 

escrita se torne uma coisa do passado. Eu gostava de dizer que isso é algo devastador, mas 

nos dias que correm, eu próprio já uso pouco a escrita. Talvez esteja na altura de aceitarmos 

que ela não coexiste com o futuro que estamos a construir. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Tal como já disse as tecnologias podem ajudar bastante, e para estudar, sem dúvida que são 

uma mais-valia, tornado as pesquisas de informações, que levariam horas em livros, levarem 

poucos segundos na internet. Os trabalhos também ficam com melhor aspecto em relação aos 

que são feitos em papel, e para este curso, especificamente,  as tecnologias são essenciais 

para facilitar a edição de vídeo/áudio. O fato de se clicar num botão e ter a informação 

disponível, possibilita, também, uma certa ignorância, tal como o uso de calculadoras gráficas, 

porque o nosso cérebro é cada vez menos estimulado, tornando-nos dependentes das 

tecnologias. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Muito raramente uso a wikipédia, considero que é uma ferramenta razoável se for necessária 

uma informação breve para um trabalho, mas como pode ser editada por qualquer pessoa, 

torna-a muito pouco fiável. 
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4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Não tenho aspectos negativos a não ser que convém saber usa-lo, já conheci pessoas que 

metiam frases completas à espera que o Google fizesse magia, pessoas que clicavam no 

primeiro site que lhes aparecia sem ver antes se estavam a correr algum risco 

(vírus/spywares). Para mim é uma ferramenta essencial à utilização da internet, onde se 

encontra tudo o que se possa querer encontrar (ainda que por vezes só existam noutras 

línguas). 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

É um dos meus vícios pessoais, um mundo de vídeos de todo o mundo onde podemos 
encontrar não só informação útil mas entretenimento, conhecer pessoas e até mesmo 
fazer dinheiro. É sem dúvida o site que mais visito diariamente. Não tenho nada de 
negativo a apontar. 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 
Acho uma ideia interessante e que pode ser muito útil não só para quem for ver os 
vídeos, mas também para os alunos que os façam, pois ficam com um maior 
conhecimento sobre a matéria que pretendam tratar.  
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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O público quer cada vez mais a informação a ser-lhe servida sem que ele tenha de 
perder tempo, ao contrário do texto, o vídeo e a imagem proporcionam não só uma 
informação mais clara e atrativa, mas também mais cómoda, que apenas requer a 
atenção visual do consumidor. O aspecto negativo é aquele em que já nos 
encontramos, onde quase nenhuma criança gosta de ler e onde os jornais se tornam 
cada vez mais obsoletos até que acabarão por desaparecer nos próximos 10 anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 Todas as tecnologias deviam ser tomadas em conta para um ensino mais completo, nas 

salas de aula, uma vez que será com as tecnologias que vamos lidar no futuro, quer seja na 

nossa vida profissional bem como na nossa vida pessoal. 

 Com as práticas do uso das tecnologias no ensino, acho que se consegue captar muito 

mais a atenção dos alunos, e uma mais completa aprendizagem. Mas por sua vez existe o 

reverso da medalha, elas podem fazer com que os alunos percam hábitos “saudáveis” de 

estudo em livros, apontamentos, escrita, etc. De uma forma geral acho que todo o tipo de 

tecnologia deve ser incrementada, não só, por exemplo, pelo facilitismo no contato entre 

aluno/professor bem como professor/aluno, desde que esta seja utilizada de uma forma 

moderada e consciente.  

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, acredito plenamente que as tecnologias educativas facilitam muito mais a 

aprendizagem, e com elas, como já referi na pergunta anterior, consegue-se captar mais a 

atenção dos alunos, acabando com as aulas em que o professor se limita, literalmente só a 

falar. 

 Mas, uma vez mais, refiro que estas podem acabar com hábitos essenciais, de leitura e 

de escrita, podendo criar alguma decadência na geração mais jovem, por só ter acesso à 

informação, pela via do facilitismo. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A wikipédia, é uma ferramenta de pesquisa indispensável para todos os estudantes, 

pois é um “motor de informação” que nos pode levar até outras fontes de pesquisa com uma 

melhor oferta de informação. 

 Considero, que também esta fonte, é conhecida pela sua pouca credibilidade na 

informação que é colocada no seu site, levando por vezes os seus utilizadores a caírem em 

erro. 
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4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 Mais uma vez, penso que o Google é a “ferramenta” fundamental de pesquisa, onde se 

reúnem todos os sites do mundo, onde apenas com uma simples “palavra-chave” conseguimos 

ter acesso a toda a informação que desejamos.  

 Penso que um aspecto negativo que este tem, é que não existe uma seleção que filtre a 

informação, porque às vezes divergimos da informação pretendida. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O YouTube, é outra ferramenta útil, para a pesquisa de filmes, músicas, tutoriais etc., que 

ajudam sempre, principalmente na nossa área, para uma pesquisa do que quer que seja. Acho 

que tem uma grande falha, a de aceitar todos os vídeos possíveis e imaginários, e que podem 

contribuir para práticas pouco seguras. Mas utilizado para efeitos de portefólio, por exemplo, 

pode ajudar muito na carreira de uma pessoa que esteja a procura de trabalho, “protagonismo”, 

etc. 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acredito que a disponibilização destes conteúdos de aprendizagem na internet, é muito bom e 
ajudam outros alunos que precisem. Por outro lado, pessoas com falta de conduta podem 
expropriar as informações colocadas na internet por parte de quem as faz. 

 

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Isto acontece, pois com as imagens existe uma maior e mais fácil interpretação da pesquisa 
que é realizada, podendo, por exemplo em apresentações, chegar-se mais facilmente aos 
espectadores.  
  

Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que a utilização de tecnologias educativas na sala de aula pode tornar as aulas bastante 

mais interessantes e apelativas, tanto para os alunos como para os professores. Elas permitem 

uma maior interação e integração, de algo que está sempre presente à volta dos jovens desta 

geração – a tecnologia. 

Por outro lado, acho que os professores acabam por “gastar” esses métodos ao usá-los em 

demasia. Um ano inteiro a ver Power Points, por exemplo, é extremamente desgastante e 

aborrecido para os alunos que, a partir de um certo tempo, perdem a concentração e o 

interesse assim como o gosto por esse meio de ensino. 

Para usar as tecnologias é necessário ir variando entre a mesma e também outros métodos 

mais tradicionais, pois aí sim as aulas serão dinâmicas e as matérias de interesse para todos. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Como já referi acima podem ajudar ou não.  

Se um professor for falando e explicando, ajudado por imagens, especialmente em disciplinas 

“chatas” (como a história) ajuda muito. Porque a imagem ajuda a fixar o que foi dito. Há uma 

associação da matéria dada na aula a essa mesma imagem. Em vez de decorarmos palavra 

por palavra, decoramos a imagem, e partimos daí para a análise e memória do que foi 

dito/mostrado. 

Se vemos um filme que tenha a ver com a matéria (em termos de assunto, contexto ou tempo 

histórico), ajuda. 

Se nos apresentarem um texto enorme metido num slide que é lido na íntegra, não ajuda. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Apesar de ser pouco fiável, já que qualquer pessoa pode mudar o seu conteúdo, é um bom e 

fácil local de pesquisa. Tem muita informação disponível sobre variados assuntos e, se não 

encararmos todos os pequenos pormenores como verdadeiros, é bastante útil. Será melhor 
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verificar noutro website a veracidade do que está escrito para fundamentarmos o nosso 

trabalho ou ideia. 

Mas é também importante sublinhar que o conteúdo adicionado é regulado pela Wikipédia. 

Na minha opinião é melhor do que dizem ser, mas pior do que o que diz ser. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É uma das melhores coisas que inventaram. Dá acesso a imensas informações sobre o que 

quer que seja, com uma rapidez fantástica. Veio revolucionar completamente a vida das 

pessoas e a informação que têm disponível à sua volta. Extremamente útil.  

Claro que estou só a falar do motor de busca e não da empresa no geral. O YouTube foi algo 

não criado mas comprado pelo Google e que também é extremamente proveitoso. O Gmail, o 

Google Plus, o Google Earth, tanta coisa. Até um sistema de busca para vítimas do terramoto 

no Japão, a Google inventou. 

Pelas imagens e pelos comentários que saem cá para fora, é também um excelente local de 

trabalho. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Já respondi a esta pergunta antes, mas mais uma vez é muito útil. Pode-se aprender tudo pelo 

YouTube, tem uma excelente comunidade e permite ver coisas que há uns anos teríamos de 

nos deslocar para ver. É também, de certo modo, mais uma rede social. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Na minha opinião é algo interessante, apesar de para mim não ser apelativo. Eu não 
gostaria de o fazer, mas acho que quem gosta de fazer esse tipo de conteúdos deve 
fazê-lo. Pode ajudar muito e não há nada melhor do que um aluno falar para outro 
aluno, numa linguagem mais perceptível, do que se calhar a de um professor para um 
aluno. 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 
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 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Porque, como também já referi, é mais fácil decorar uma imagem do que 10 páginas de 
texto. Fica na cabeça e é uma informação disponível, é só analisar. Ajuda também a 
consolidar as 10 páginas de texto que se calhar vamos ter mesmo de decorar. 
Nós percecionamos o mundo através de imagens e descrevêmo-lo através de palavras, 
o mesmo de pode passar em testes, trabalhos e aulas. 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

A utilização de tecnologias educativas na sala de aula é, quanto a mim, uma 

forma prática e interativa de apresentar a matéria. 

Quando essa apresentação conduz a uma menor comunicação entre o professor 

e o aluno, pode tornar-se numa apresentação negativa. Mas se esta for equilibrada 

(apresentação e comunicação), pode vir a ser muito produtiva e pragmática. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

  

 Sim, considero uma vantagem o fato de (nos casos em que a matéria está melhor 

sistematizada e clara, que é um dos aspectos que as tecnologias permitem), temos à 

nossa disposição a matéria não só nas aulas, mas também em casa quando enviada 

por correio eletrónico  pelo professor. À posteriori, podemos então ver todas as 

questões que nos escaparam na aula e que não pudemos apontar. 

 É importante termos a noção de que apesar de os documentos estarem 

disponíveis na internet, isso não implica estarmos nas aulas sem fazer apontamentos. 

Nesse caso estaremos a prejudicarmo-nos, na minha opinião. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 A Wikipédia, é uma ótima ferramenta de pesquisa e consulta de dados. Mas deve 

ser usada como fonte de informação e não como “produtora de trabalhos”. A 

informação tem que ser filtrada e nós temos que usar ao máximo as nossas palavras. 
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4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

A minha opinião sobre o Google é exatamente igual ao que referi anteriormente 

sobre a Wikipédia. Para além destas duas ferramentas (Google e Wikipédia), devemos 

recorrer também a outras fontes, como os livros, jornais, filmes, exposições, etc. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O YouTube é talvez a melhor fonte de filmes, vídeos e música alguma vez criada. É 

também uma ótima ferramenta para investigações académicas ou não. 

Não considero que tenha aspectos negativos. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acho muito bom, desde que seja uma forma de divulgar informação, e não de usarmos 
os trabalhos uns dos outros para não fazermos os nossos. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Independentemente de compreendermos a matéria através de documentos escritos ou 
esquemas elaborados pelo professor, acho fundamental a visualização de vídeos e 
fotografias. Pois permitem um melhor entendimento de cada assunto e possibilitam, 
também, cruzar e relacionar toda a informação. 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião a utilização de tecnologias educativas na sala de aula, podem ser vantajosas 

ou não. 

Há aspectos positivos que devem ser salientados, como a aprendizagem do manuseamento de 

certos equipamentos e a busca mais rápida de informação que possa surgir de imediato; mas 

também há aspectos negativos, como por exemplo, uma maior distração, desviando o aluno do 

objetivo final, existindo um maior desmembramento quanto aos métodos de ensino mais 

antigos. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Como já referi na questão anterior, poderão facilitar em certa medida, mas não vejo que se 

aprendam melhor com elas. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Wikipédia é um motor de pesquisa bastante importante e utilitário, mas é de notar que esse 

motor de busca na nossa língua não será o melhor, tendo por vezes informação que poderá ser 

questionada. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

O Google é um ótimo motor de busca, que inova quanto à sua utilização e aos meios. 

A informação que nos é dada é de tão fácil de leitura como de compreensão, com tudo há 

alguns pontos negativos, como no motor de busca de imagens, porque por vezes não 

correspondem à realidade. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

O YouTube é uma ótima janela televisiva em que temos acesso a todo tipo de informação 

visual, mas por vezes também tem alguns pontos negativos, como o acesso a determinados 

tipos de vídeos. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Em certa medida pode ser utilitário, para divulgação e promoção de determinados conteúdos, 

mas não devemos esquecer que temos que ter atenção quanto aos direitos de imagem, em 

casos de filmagens. 

Relativamente a matérias escolares é muito mais fácil o acesso a todos os documentos por via 

eletrónica, visto que poupamos dinheiro e o computador é algo a que todos temos acesso, nem 

que seja na escola. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Porque hoje em dia as tecnologias são um meio bastante importante na divulgação do 
conhecimento, chegando até nós de forma mais rápida e objetiva. 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Considero a utilização de tecnologias nas aulas muito positivo, pois consegue-se mostrar 

imagens, filmes, documentários, que nos são muito úteis e que nos causam mais impacto do 

que só ouvir palavras, como era nos outros tempos. 

Também tem os seus aspectos negativos, como avariarem, e isso irrita quando precisamos 

mesmo deles para apresentar um trabalho, numa aula. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Sim, como tinha respondido na primeira pergunta, há imagens, documentários, etc. que nos 

vão causar mais impacto do que às vezes estar só a ouvir o professor a falar.  

Facilita em termos de estudo, na minha opinião. Antigamente apontava-se tudo o que o 

professor dizia e às vezes podíamos ouvir alguma coisa mal, e nessa parte da matéria já 

iríamos ter algo errado nos testes de avaliação. Agora facilita porque vamos ter a matéria muito 

mais explícita num power point por exemplo, à qual sabemos que irá estar correto. 

Considero como aspectos negativos, se por exemplo faltar a luz, e não tivermos bateria no 

computador, já não vamos conseguir estudar por power points etc. Este fim-de-semana 

deparei-me com um aspecto negativo, que foi o meu computador apanhou um vírus, deixei de 

conseguir entrar, por isso já não consegui estudar matérias importantes que tinha no meu 

computador. 

 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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A wikipédia é um site muito bom para tirarmos qualquer dúvida de qualquer coisa que 

tenhamos. 

Muitos alunos baseiam-se na wikipédia para fazer trabalhos para a escola, porém, acontece 

que nem sempre todas as informações que estão na wikipédia estão certas. Por experiência 

própria prefiro confirmar sempre noutros sites qualquer tipo de informação que pesquise. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é o meu motor de busca preferido, qualquer coisa que procure encontro sempre no 

Google.  

Só considero um aspecto negativo no Google, que é, porem lá todos os sites com toda a 

informação que estamos a pesquisar, e alguns dos sites que eles nos indicam conterem vírus. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
O YouTube para mim é um site muito importante. Eu que sei que a maior parte das pessoas 
apena o usa para pesquisar a última música que saiu. Eu uso também o YouTube para ver 
documentários que alguns têem de ser vistos em partes, é esse uns dos aspectos negativos 
que considero no YouTube, que nunca tem vídeos muito grandes, têm de ser vistos por partes. 
Também uso o YouTube para ver vídeos de humor, ou até mesmo para ver a repetição de um 
golo do Benfica. 
 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na minha opinião acho que é sempre bom partilharmos conhecimentos, às vezes 
podemos não perceber uma matéria, mesmo explicada pelo professor, e se calhar um 
colega nosso com o mesmo ponto de vista que nós temos, nos explique melhor. 
Quanto a aspectos negativos, talvez o fato de depois serem quase sempre os mesmos 
alunos a fazê-lo e outros que faltam muito aproveitam sempre estes apontamentos das 
matérias para estudar, podendo, até, chegar  a ter melhor nota numa frequência ou 
exame, que outros que estão sempre em todas as aulas. 
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7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Na minha opinião isso acontece porque às vezes nós alunos ficamos mais interessados 
em ver um documentário de meia hora a explicar tudo o que um professor explica se 
calhar em 2 horas. Também porque as imagens criam-nos mais impacto. Porque com 
um simples vídeo compreendemos mais da matéria do que com palavras que às vezes 
nós não entendemos. 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 

Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 

Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 

Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 

Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 

A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

Nota: 
Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

 

 

1– De um forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 
educativas na sala de aula? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Na minha perspetiva, a utilização de tecnologias educativas fez com que haja um facilitismo em 
relação ao acesso à informação, e daí se retira uma benesse. Porém compreendo também que 
o uso destas ferramentas educativas traga um certo comodismo a quem as usa, pois fecha-se 
num ciclo quase vicioso em que se deixa de parte a procura de outros métodos de ensino. 

 
Acredito, também, que o uso das tecnologias se torne uma dependência. Dependência esta 
que pode até estragar um plano de aula, como acontece quando falha o funcionamento dos 
aparelhos, que por um qualquer motivo no momento não estejam aptos para a função que se 
pretende. A tecnologia também pode provocar desabituação à escrita tradicional, o que é 
negativo para os alunos. 

 
Por um outro lado, a tecnologia educativa mostra-se mais dinâmica, pois envolve cores, sons e 
movimentos, o que permite captar a atenção dos alunos, daí que estes tenham uma maior 
facilidade na aprendizagem, conseguindo-se um maior aproveitamento escolar.  
 
 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-
se mais e melhor com elas? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Efetivamente as tecnologias vieram facilitar as aprendizagens. Com elas consegue-se uma 
melhor procura de informação, um mais vasto leque de conteúdos e de uma forma mais 
apelativa. Porém acredito que para se aprender mais e melhor com elas, em relação às 
camadas mais jovens, é necessário uma orientação, para que elas consigam aprendizagens 
fidedignas e que façam um bom uso dessas tecnologias. 
 
 
3 – O que pensas da Wikipédia? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
A Wikipédia é uma partilha de informação e de conhecimento, que está em constante 
atualização e correção. Daí, que não seja totalmente confiável, contendo lacunas, porque cada 
indivíduo comum pode publicar e editar o conteúdo informativo que quiser. Contudo, acredito 
que tem um elevado grau de procura por lá se encontrar dos mais variados temas, e considero 
isso como positivo, ou seja fazer num mesmo local pesquisas indeterminadas. 
 

4 – O que pensas do Google? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
No mundo informático, a opinião que tenho formada sobre a Google é a de que é um grande 
pilar para os utilizadores da internet. A Google é um servidor usado por milhões de pessoas 
que rapidamente transporta o indivíduo a vários links de páginas que possamos procurar. 
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5 – O que pensas do YouTube? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
O YouTube mostra-se fascinante mas ao mesmo tempo acredito que é usado de forma abusiva 
porque se coloca conteúdos desnecessários, repugnantes, e supérfluos. 

 
A vertente fascinante do YouTube, é o de conseguirmos estar em contato com as bandas 
musicais do mundo, vídeos cómicos, atores, séries, filmes que nos agradam, conhecermos 
novas coisas, aprendermos novas coisas, novas realidades. 

 
A vertente que me desagrada são os vídeos que trazem conteúdos que incentivam a violência 
e o preconceito, os vídeos sem qualidade e tantos outros aspectos que podem ser debatidos. 
O YouTube também se pode considerar como perigoso pois contém ensinamentos que podem 
pôr em risco indivíduos, como por exemplo, suponhamos que uma criança aprende a fabricar 
uma bomba ou até mesmo tentar experiência científicas, e por mais simples que sejam podem 
trazer graves consequências. Daí vários especialistas alertarem, falando em segurança infantil, 
para que estejam atentos aos filhos e ao seu contato, não só especificamente ao YouTube 
como a todo o meio cibernáutico. 
 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 
aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 
na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
O fato de os alunos estarem em contato com a matéria permite-lhes uma maior apreensão do 
que está a ser estudado. Portanto se o conteúdo for supervisionado por alguém da área do que 
está a ser estudado, não me oponho. Assim talvez se consiga uma maior aproximação entre 
aluno e professor, quer ao nível emocional, quer ao nível criativo. 
 

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 
cada vez mais importância”. 
Porque pensas que isso acontece ? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Na minha opinião torna-se importante a utilização das imagens, porque que o cérebro 
consegue captar e associar a informação que lhe está a ser enviada, de uma forma mais rápida 
e próxima da realidade que o indivíduo tem arquivado. Mas o fato de os nossos olhos estarem 
perante a imagem impede que o cérebro imagine e crie a sua própria imagem, condicionando-
o. 
 

 

 

Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 

Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 

Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 

Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 

Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 

A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

Nota: 
Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 
educativas na sala de aula? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 
R: Considero ótimo, uma vez que estamos num mundo cada vez mais  tecnologicamente 
avançado e num mercado cada vez mais exigente, quanto ao uso de novas tecnologias. 
Ensinar desde cedo os jovens a ter contato com as novas tecnologias é uma iniciativa de 
louvar. Porém, também defendo que deve haver uma conciliação entre o uso de novas 
tecnologias e o ensino convencional, para que por exemplo as crianças não percam desde 
cedo o hábito pela ortografia nem do cálculo mental.  
 

 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-
se mais e melhor com elas? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 
R: Sim e não. Eis uma questão subjetiva, pois o aprendizado depende de pessoa para pessoa. 
Concordo certamente que as tecnologias vieram melhorar o conteúdo informativo e curricular 
dos estudantes, mas também não devemos negar que muita gente, principalmente os séniores 
que que só agora têm a oportunidade de aprender a ler e a escrever, não se relacionam muito 
bem com o uso das tecnologias 
 

 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 
R:  Considero a Wikipédia uma importante ferramenta de busca eletrónica para as sociedades 
atuais, é um grande marco no que diz respeito ao avanço das tecnologias de informação. A 
Wikipédia pode-se assim dizer que é uma das maiores criações dos últimos séculos. Permite a 
qualquer cidadão portador dos serviços de internet obter quaisquer informações credíveis ou 
não, diversos assuntos académicos ou não. A Wikipédia veio tornar mais fácil a vida de muitos 
estudantes. 

Porém, em muitos casos, veio facilitar demais. Falando das suas desvantagens, muitos são os 
jovens estudantes, que incumbidos de trabalhos escolares, já não se dão ao trabalho de 
pesquisar em livros ou em fontes mais tradicionais e limitam-se ao “copy and past” muitas 
vezes sem filtrar ou organizar devidamente a informação obtida, e simplesmente transportam 
tudo para uma folha de papel, muitas vezes com os erros, sem qualquer critério, ou estética. 
Mas o que mais verifica é a “preguiça mental” que se está a desenvolver na juventude atual. 
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4 – O que pensas do Google? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 
R: Sobre o Google comento exatamente, em quase todos os aspectos, o que falei sobre a 
Wikipédia, tanto nos seus aspectos positivos bem como negativos, uma vez que a própria 
Wikipédia é uma ferramenta da Google, se assim podemos considerar. 

Mas a Google em termos quantitativos apresenta maiores horizontes de informações e de 
buscas, sendo considerada a “mainroad” que nos leva a todo e qualquer site ou blogue que 
buscamos. O que acrescento sobre um ponto negativo e muito preocupante, na Google, é 
simplesmente a sua carência de filtragem sobre o que de negativo muitos sites ou blogues no 
universo da internet apresentam. 

 

 

5 – O que pensas do YouTube? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 
R: Quanto ao YouTube devo antes dizer que é um símbolo de criatividade,  um fenómeno que 
em muito pouco tempo tomou conta de todo o planeta. Eu pessoalmente gosto do YouTube, é 
muito bom poder partilhar vídeos de músicas, filmes e criações minhas com o mundo todo, 
saber que o meu trabalho foi observado por pessoas do mundo todo, e muitas vezes 
comentado. Digamos que é uma ferramenta muito útil para os dias de hoje, não só por puder 
ser uma janela de popularidade, mas também por ser um veículo de oportunidades. 

Mas como qualquer grande árvore tem uma grande sombra, o YouTube tem também os seus 
aspectos menos agradáveis. Por exemplo o desrespeito pela privacidade alheia, quando são 
publicados vídeos sobre pessoas em situações não apropriadas, a divulgação de ideias 
extremistas e de violência, por membros de grupos que as cultivam. Enfim, são várias 
situações nas quais eu aconselharia, aos administradores deste site, a criarem filtros. 

 

 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 
aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 
na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
 

R: Acho uma ideia de louvar, uma iniciativa que vai muito de acordo com as exigências 
do mundo em que vivemos. Como já disse no princípio, o uso das novas tecnologias é 
sempre muito bom, quando usado da maneira mais correta, e realmente produzir 
conteúdos em vídeo sobre, por exemplo, visitas de estudo, trabalhos em grupo, 
atividades da escola, etc., e poder partilhá-lo com mais colegas, e até mesmo 
professores ou profissionais da área, é uma ideia que só traz benefícios. 
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Deste modo não tenho pontos negativos a realçar. 

 
 

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 
cada vez mais importância”. 

Porque pensas que isso acontece ? 
(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 
R: Absolutamente! Com o mundo cada vez mais globalizado em que vivemos, com esta maior 
necessidade de trocas de informações, este mercado cada vez mais exigente, o uso da 
imagem e do vídeo têm sido como que o “Às” de espadas de qualquer marca ou produto, e as 
cada vez mais avançadas tecnologias, necessitam de um modo quase vital, que as suas 
marcas sejam vistas e publicitadas em horizontes mais amplos.  

Assim respondo à questão, de que sim! Nas tecnologias atuais, sejam de que sector forem, a 
utilização da imagem e do vídeo têm uma importância extrema, principalmente para que a 
sociedade em geral tenha conhecimento sobre a sua existência de outros povos, culturas e 
conhecimentos. 

Não vejo assim quaisquer pontos negativos a citar.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 

 

 

 

Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a);  
  
  
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem.  
  
  
Perspectivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.   
  
  
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa.  
  
  
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança.  
  
A tua participação é de grande utilidade e importância.   
  
  
  
  
Nota:  
Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros).  
  
  

1 - De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias   
     educativas na sala de aula?  
     (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  
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      As novas tecnologias são essenciais, não só porque facilitam ao docente a apresentação 
da informação, mas também ao aluno, que por estímulos visuais (nomeadamente as exibições 
audiovisuais) aprende muito mais facilmente, mesmo que este não queira.  
      Numa base de habituação a falha técnica destes sistemas educativos podem surtir o efeito 
oposto.  
  
      É importante considerar que a cada nova geração, é desenvolvido um novo „sistema 
operativo‟, mas, com a destreza da mente vem o desinteresse e/ou sensação de conhecimento 
total; perante tal fato deve-se tomar uma atitude mais dinâmica e inovadora em relação ao 
modo como se transmite uma ideia.  
  
      Quando alguém pensa que já viu tudo, pequenas introduções (por vezes consideradas 
banais) fazem toda a diferença.  
  
  

2 - Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens?   
     Aprende-se mais e melhor com elas?  
     (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  
  
      Sem dúvida que facilitam, só o fato de se poder partilhar informação já é por si só bastante 
positivo.  
  
      Não vejo aspectos negativos importantes, que deva salientar.  
  
  

3 - O que pensas da Wikipédia?  
     (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  

  
      Dá jeito, às vezes... podia ser mais atualizado. Embora interessante, a parte do „atualize 
você‟ deixa um tanto a desejar.  
  
      No entanto para contornar a lacuna de informação já desenvolvi métodos de pesquisa mais 
rigorosos.    
                                                       
  

4 - O que pensas do Google?  
     (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  
  
      Essencial e incontornável. Está tão sobejamente bem desenvolvido que até vicia.  
 

5 - O que pensas do YouTube?  
     (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  
  
      Para consulta pessoal, posso atestar que é ótimo para: tutoriais, vídeo clips musicais, 
curtas metragens, e partilha de projetos.  
  
      Infelizmente está carregado de porcaria, o que torna um bocado difícil de filtrar certo tipo de 
informação (por vezes torna-se interessante..).  
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6 - O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos   
     de aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e   
     disponibilizá-los na internet para que outros (professores e alunos)   
     utilizem?  
      (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  

  
      É excelente. Vamos lá... fazemos todos parte desta quinta de formigas, portanto até que se 
descubra o porquê de tudo isto, o plano é continuar a experimentar, mesmo que com isso 
sejamos bombardeados constantemente com dejetos mentais, essenciais, para que alguns 
façam a separação do certo/errado e desenvolvam práticas para uma educação e evolução 
mais saudável.  
  
  

7 - “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos)   
      tem cada vez mais importância”.  
      Porque pensas que isso acontece?  
      (nota: considera os aspectos positivos e negativos)  

  
      ..é o que nos aproxima mais da nossa natureza „mecânica‟.  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade.  
  
Atenciosamente, Delfim Ramos.  
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

- Para que a tecnologia tenha um impacto positivo nos alunos teria que haver uma avaliação do 

material (vídeo, imagem, PowerPoint, etc.) feito pelo professor, não só em termos de validade 

no que é dito/mostrado mas também com o objetivo de perceber se o material se torna 

aborrecido para os alunos, e por ventura acabar com o interesse e alimentar a distração. O que 

quero explicar é que, casos de alunos que se aborrecem com certas matérias dadas, as 

tecnologias que tenho visto são quase monólogos aborrecidos, e para isso já existem os 

professores. Mas não se deixem enganar, nenhuma tecnologia substitui um bom professor, e o 

uso de tecnologia pode ser visto como fuga à sua responsabilidade (mas nesse caso os 

professores seriam hipócritas). 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

- Apesar de ter praticamente respondido a esta pergunta na anterior vou dar dois exemplos 

pessoais: 

 1 - Numa aula de História e Cultura das Artes eu vi um excerto dum filme de Charlie Chaplin, 

onde o que o professor queria mostrar era a crítica apresentada em forma de comédia. 

Prosseguindo, o professor decidiu falar como é natural em qualquer aula, mas se o professor 

não tivesse mostrado o excerto do filme, mudaria algo muito importante: 

 No teste de avaliação dessa matéria encontrava-se uma pergunta referente à crítica 

representada nos filmes de Chaplin. Eu não me lembrei de nada do que o professor disse, mas 

lembrei-me daquele excerto, o que se provou pela minha resposta correta. 

2 – Um exemplo muito parecido aconteceu numa aula de Português, onde a professora achou 

que em vez da leitura de algumas estrofes d‟Os Lusíadas” ser feita pela professora ou pelos 

alunos, deveria ser de um ficheiro de áudio que a professora tinha no computador. Resultado: 

Um desperdício de tempo muito bem aceite pelos alunos (incluindo eu) que tomaram esta 

oportunidade como uma altura onde só a audição era necessária, podendo-se desenhar ou 

algo desse género. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

- O Wikipédia é um local onde qualquer pessoa pode entrar no site e escrever o que acha ser a 

definição correta da informação dada, ou seja, a informação pode ser escrita incorretamente do 

que é  dado nas escolas. Na minha opinião, a Wikipédia é mais uma tentativa de provocar o 

interesse nos alunos, mas que pode ter tido um resultado oposto ao pretendido. 
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4 – O que pensas do Google? 

--------------------------------------------- 

5 – O que pensas do YouTube? 

------------------------------------------- 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

Na minha opinião acho que não deveria haver interligação das disciplinas teóricas com as mais 

práticas. E a minha opinião é baseada numa situação bastante parecida com a da pergunta. 

Poderão haver alunos que não estejam inscritos numa ou noutra disciplina e por consequência 

ter, mais uma vez, o trabalho dificultado por “experiências” feitas pelos professores.   

 

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

Eu penso que isto acontece, tanto pela facilidade e disponibilidade que é encontrar algo 
procurado, como pela reação dos professores a estas tecnologias: “Se eu consigo pôr alguém 
a falar por mim, porque é que me ponho a falar?” Utilizem a desculpa que utilizarem, isto está 
errado. Como disse antes nenhuma tecnologia substitui um professor, e quando isso tenta 
acontecer, corre mal, porque nós somos seres que aprendemos com a interação, e não existe 
qualquer resposta que estas tecnologias consigam dar, pois nós não conseguimos ter uma 
discussão com um computador.  

 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

 

1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 
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(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

ESTARMOS A ACOMPANHAR AS TENDÊNCIAS E A EVOLUIR COM A SOCIEDADE, OU SEJA A 

NÃO FICARMOS PARA TRÁS. 

ASPECTO NEGATIVO, É QUE SE CONSIDERA À PARTIDA, QUE TODA A GENTE SABE UTILIZAR 

AS TECNOLOGIAS. 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

SIM FACILITAM, DESDE QUE SE SAIBA TRABALHAR COM ELAS, E SE OS ELEMENTOS TODOS DA 

TURMA ESTIVEREM A ACOMPANHAR, PARA NINGUÉM FICAR PARA TRÁS. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

INFORMAÇÃO RÁPIDA (POSITIVO) 

INFORMAÇÃO POUCO COMPLEXA( NEGATIVO) 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É UMA REFERÊNCIA COMO MOTOR DE BUSCA, O ÚNICO QUE UTILIZO 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
MUITO ÚTIL PARA VISUALIZAR VíDEOS E PARA TORNAR VISíVEIS AS COISAS PARA O MUNDO!!! 
 
PODEM DENEGRIR A IMAGEM DE PESSOAS QUE SÃO FILMADAS SEM SABER, E QUE NÃO 
QUEREM ESTAR  EXPOSTAS. 

 

 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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ACHO QUE É MUITO POSITIVO, POIS É IMPORTANTE QUE OS TRABALHOS GANHEM 
VISIBILIDADE. 
 
 

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

PORQUE AJUDA A ESTIMULAR OS SENTIDOS E CRIA PROXIMIDADE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Aspetos positivos: cria mais interação entre o professor e o aluno, facilita mais a memória em 

relação à matéria que está a ser lecionada, e ajuda a demonstrar e exemplificar partes da 

matéria. 

Aspetos negativos: por vezes não funcionam ou funcionam de maneira lenta, o que atrasa o 

tempo de aula normal. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que sim, pela razão indicada anteriormente nos aspetos positivos. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É um bom meio para consultar conceitos desconhecidos. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É um meio de obter e partilhar informação. A informação é muito completa, e o Google é um 

meio simples de se entender e utilizar. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É um meio onde tem muitos vídeos, tanto informativos como ao nível do entretenimento. 
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6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Acho ótimo. Hoje em dia cada vez mais se faz isso, existe uma constante partilha de 
ficheiros e conteúdos. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acontece porque é uma maneira simples e eficaz de explicar determinados 
acontecimentos. A matéria fica menos “pesada” e mais demonstrativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Considero que são ferramentas de educação muito úteis e dinâmicas. Hoje em dia são 

fundamentais no processo da constante  evolução das tecnologias. 

As tecnologias permitem um acesso imediato e eficaz a todo o tipo de informação. 

Podem por vezes “distrair” e desviar do objetivo da aula 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Facilitam pelo acesso rápido à informação. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

E um sítio de fácil acesso à informação. 

Por vezes essa informação é enganosa  

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Grande motor de busca com grande utilidade. 
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Facilita o acesso a qualquer tipo de informação 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
É uma ferramenta muito prática para se saber como fazer alguma coisa (tutoriais). 
É utilizado para pequenos vídeos com demonstrações curtas de algo. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 
É uma forma de aprender e partilhar informação, disponibilizando aos outros a 
informação para que possam ter melhor rendimento e proporcionar uma discussão 
sobre determinadas matérias e projetos. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
É a evolução natural. Hoje em dia temos à disposição várias ferramentas que nos 
permitem partilhar dados e visualizá-los com maior rapidez e facilidade. 
O que permite que as pessoas tenham maior acesso à informação. 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Para além da dinamização das aulas, permite melhorar a interação e possibilita o contato com 

tecnologias diferentes, explorando outros horizontes. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sem dúvida. Especialmente no nosso caso, do ensino pós-laboral, que se não forem criados 

sistemas de interação entre os professores e os alunos, a atenção perde-se, quer pelo cansaço 

quer pela atenção despendida. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É um recurso que utilizo, na eventualidade de dúvida sobre um assunto, ainda que nas 

investigações e trabalhos académicos utilize apenas referencialmente. O conceito do site, o da 

partilha do conhecimento é importante, porém devemos olhar para as fontes e certificarmo-nos 

dos textos e das edições. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sem dúvida um excelente auxiliar. Quer como servidor de email, armazenagem de ficheiros, 

sites, etc. Sou fã e utilizador de quase todos os serviços. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Outra das ferramentas “online” de aprendizagem, ainda que como mencionado anteriormente 
deva ser filtrada a informação. Na questão de conteúdos considero excelente na vertente 
quantitativa. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A troca de conhecimento e de conteúdos são sempre uma mais valia, pelo que 
considero um a excelente opção. 
 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 
O mundo atual assimila conteúdos mais rapidamente, pelo que o audiovisual assume 
aqui grande importância. 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso ser um fator bastante importante a utilização de tecnologias educativas na sala 

de aula, pois cada vez mais é preciso saber trabalhar com estas novas tecnologias, visto que 

hoje em dia elas estão cada vez mais inseridas em tudo o que fazemos.  

O aspeto negativo, que vejo na sua utilização, é o fato de poder fazer com que o 

discente, ao utilizá-la, se distraia e não a aproveite da forma mais adequada. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 Penso que sim, pois é uma forma de motivar e incentivar quem trabalha com elas, daí 

haver mais curiosidade em aprender, para além de que hoje em dia, se aprende de tudo na 

internet e de forma fácil. Os meios tecnológicos vieram  facilitar, em muito, a aprendizagem em 

qualquer lugar.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 Na minha opinião a wikipédia é uma mais-valia para dar informação, e tem a vantagem de 

que qualquer pessoa possa acrescentar e partilhar com os outros o que sabe. No entanto, e 

devido a isso, a wikipédia torna-se não confiável.  

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 O Google é muito bom, pois tudo o que se procura ele tem, sendo bastante útil para 

qualquer tipo de pessoa.  
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
 O YouTube é uma das melhores formas de entretenimento que apareceu, ele faz com que 
as pessoas saibam o que se está a passar, e é uma forma de comunicação e de dar 
conhecimento, facilmente.  

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 Penso que seria de grande utilidade para todos, pois ao estarem a partilhar o seu 
conhecimento com mais pessoas, ajudam quem possa precisar.  

 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Isso acontece porque as pessoas cada vez mais gostam de ver e ouvir, penso que a 
utilização de vídeos e fotos são uma das coisas mais importantes nestas tecnologias, pois sem 
elas o conteúdo perderia o impacto que atualmente tem. A utilização de vídeos e fotos pode 
também ser uma mais valia para a educação, pois aprende-se mais facilmente ao ver-se e a 
ouvir-se novas coisas, do que ao ler um longo texto sem ter qualquer imagem a referir-se a ele.  
 
 

 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

De um modo geral estas conferem um acesso à informação muito rápido e eficaz, o que sem 

dúvida pode ser um fator bastante positivo na dinâmica de uma aula. Por outro lado podem ser 

causadores e promotores de desatenção e desvio de interesse dos conteúdos a lecionar. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A facilitação da aprendizagem apenas depende de como pesquisamos, utilizamos e 

aproveitamos as informações facultadas. Sem dúvida é um recurso vasto e útil para a 

aprendizagem, no entanto tem o problema de que muitas vezes devido à sua má gestão pode 

ser prejudicial à plena aprendizagem.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Tendo em conta que qualquer cidadão pode colocar informação na Wikipédia, isso torna-a 

duvidosa quanto ao seu conteúdo. É sempre importante retificar a veracidade das informações, 

no entanto é fácil e rápido o aceso às informações de qualquer área. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Um ótimo motor de busca.  

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Excelente, pois é bastante vasto, no entanto é também demasiado perigoso quando usado 

inapropriadamente.  

 
 

6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Uma ótima ideia, pois certamente facilitaria a aprendizagem, a troca e a partilha de metodologias, o que 

certamente iria enriquecer todo o processo de aprendizagem. 

 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Claro que sim, pois cada vez mais o poder visual é transversal a qualquer cidadão de qualquer cultura, 
nacionalidade, religião, etc., no entanto continua a haver o risco do uso pouco adequado dos mesmos, 
plágios, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Aspectos positivos: facilitam a exposição dos conteúdos e a compreensão dos mesmos, 

podendo ser uma forma de captação de interesse e motivação. 

Aspectos negativos: quando utilizadas de forma abusiva tornam-se entediantes; devem ser um 

complemento, uma ferramenta. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, podem facilitar mas não são garantia de mais e melhores aprendizagens. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Uma forma rápida de saber o que é determinada coisa. Não é uma fonte fidedigna de 

conhecimento, mas pode indicar pistas de pesquisa importantes. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Um conjunto de serviços cujo objetivo é facilitar o dia-a-dia de quem os utiliza. O mais utilizado 

é o seu motor de busca que facilita muito qualquer pesquisa. A qualidade dos resultados 

obtidos depende da objetividade da pesquisa, mas também das „skills‟ (habilidades) de quem o 

usa. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Uma página web que permite a partilha de vídeos de forma gratuita, o que pode ser visto como 

disseminador de conhecimento e cultura, proporcionados pela variedade de temas à 

disposição. Podem-se considerar como aspecto negativo os vídeos sugeridos após cada 

pesquisa, que tanto podem indicar outros resultados para a mesma pesquisa, ou ser motivo de 

dispersão. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
É positivo para os próprios alunos, uma vez que estes têm que estar devidamente 

documentados para o fazer, e desta forma, aprendem. Para quem vê, também pode ser bom, 

por ser mais uma forma de adquirir conhecimento ou desenvolver aprendizagens. Como 

aspecto negativo a produção desses conteúdos pode não ser rigorosa, podendo induzir os 

seus visionadores em erro. 

 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Porque a utilização de imagens favorece a memorização, condensa a informação, e é mais 
motivadora. 

 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Elas cativam a atenção do aluno e dão a possibilidade, ao professor, de expor a matéria de 

maneira mais cativante e mais criativa, mas numa sala com mais de 20 alunos com acesso à 

Internet, isto pode levar o aluno a atualizar-se sobre o “seu mundo virtual”.  

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Podem facilitar e podem levar o aluno a não conseguir fazer sozinho. Por exemplo: Geometria 

Descritiva (GD) – o aluno aprende a ver o espaço num programa de GD e até pode ver a 

resolução do problema, mas não deve ficar preso àquele meio pois terá sempre de resolver o 

problema pela sua própria mão e sem essa bengala. Não deve criar dependência dele. Mesmo 

que o aluno não tenha acesso ao programa, ele pode criar dependência do meio visual que 

este apresenta. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Pode servir como opção para vias de pesquisa. Por exemplo: algo sobre história, e descobrir 

mais personagens ligadas à época. Mas nunca como fonte de pesquisa devido às intervenções 

que qualquer um pode fazer. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Um motor de busca cada vez mais atualizado (já não são necessários os símbolos entre 

palavras).  
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Também serve de condutor de aprendizagem (como fazer algo passo a passo), mas distrai 
facilmente com os “também podes ver”, que nalguns casos fogem ao tema que inicialmente se 
procurou. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

A partilha faz aumentar/criar uma “base de dados” para futuras pesquisas, mas o 
“copy/paste”, de alunos preguiçosos, é algo que tem de ser posto em cima da mesa. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Uma imagem, estática ou com movimento, cativa e aumenta a imaginação. Mas o uso 
em demasia pode levar a que o aluno não se “solte” dela e acabe por fazer algo 
parecido, não desenvolvendo a sua criatividade. 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

 

 



686  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 

1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Existe uma tendência natural para uma interatividade crescente, isto nota-se também no 

contexto de sala de aula, a utilização de tecnologias com vista a tornar mais interessante e 

dinâmica a aula resulta sem qualquer dúvida. Em tempo real podemos visualizar um pouco 

mais na prática o que nos está a ser transmitido, através da visualização de vídeos ou outros 

suportes com recurso à imagem, para além de, na maioria dos casos, isso nos chamar mais 

atenção.  

 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Como referi anteriormente, o fato de ser utilizado em sala de aula, estas tecnologias 

educativas, dá-nos cada vez mais, como alunos, a oportunidade de contactar um pouco mais 

de perto com o que nos está a ser dito, temos uma perceção mais realista dos assuntos, 

percebemos mais facilmente e temos mais interesse no que nos está a ser transmitido.   

 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Esta ferramenta tão utilizada pelos alunos, é sem dúvida muito útil, qualquer assunto ou dúvida 

que nos surja, ela permite-nos automaticamente e com uma rapidez incrível termos à nossa 

disposição uma elevada quantidade de informação que podemos processar. Como aspectos 

negativos aponto o fato de qualquer um poder participar nas informações que lá constam, como 

tal, é de duvidar da sua veracidade em alguns casos.  
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4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que o Google é o motor de busca mais utilizado atualmente, através dele podemos 

pesquisar qualquer tipo de informação, imagem, vídeo, etc. Tudo o que precisamos podemos 

escrever, e sabemos que vamos encontrar certamente algum tipo de informação que nos 

interesse. Enquanto estudantes é uma ferramenta de importância ímpar e amplamente utilizada 

por todos. Sem dúvida é um parceiro de pesquisa. O aspecto negativo subjacente a isto é o 

fato de já nem termos paciência para procurar nos livros, pois tudo isso nos ocupa muito mais 

tempo e atenção, com o Google é tudo mais simples e rápido.    

 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
O YouTube, apesar de ainda não ser muito utilizado para tal, dá-nos a oportunidade de 

enquanto estudantes assistirmos a vídeos de aulas por exemplo, que nos podem ensinar quase 

tudo o que queremos, sobre qualquer assunto escolar ou em relação a outras temáticas. É uma 

ferramenta também de elevada importância e utilidade no nosso dia-a-dia.  

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A partilha de informação enriquece-nos, o fato de termos à nossa disposição conteúdos de 

qualidade que são disponibilizados por pessoas que entendem do assunto de que estão a 

tratar, é uma mais-valia em todos os sentidos, que nos ajuda em diversas situações como 

estudantes.  
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Com informação de qualidade facilmente disponível existe a oportunidade de todos 

aprendermos com isso, os especialistas nos vários assuntos tem acesso a retificações ou 

mesmo sugestões de outros, e assim sucessivamente, criando valor em torno de informação.  

     

7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Tal como referi anteriormente, o fatco de podermos estar a estudar determinada temática e 

termos acesso a vídeos ou imagens explicativas, é um passo de gigante para que compreenda-

mos mais facilmente e com maior rapidez determinado assunto. Para além disso torna-se muito 

mais interessante, inovador e ajuda-nos a reter melhor a informação. Por todas estas razões, a 

utilização destes meios é cada vez mais colocada em prática, existe realmente, na maioria dos 

casos, resultados mais positivos na aprendizagem e na capacidade de reter a informação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A utilização destas tecnologias em sala de aula são cada vez mais ferramentas que se estão a 

tornar quase que imprescindíveis, em quase todas as disciplinas. A possibilidade de através da 

internet aceder de forma facilitada à informação em vários formatos: imagens, vídeos, sons, 

diagramas, infografias gráficas e multimédias. A possibilidade de interação com os alunos, por 

exemplo através da criação de blogs ou sites, na qual podem ser publicadas outras 

informações para além da exposto em sala de aula, a possibilidade de disponibilizar em tempo 

real os materiais didáticos da disciplina, promover outras atividades para além da sala de aula. 

No entanto, a utilização destas tecnologias tem que ser abordada de uma forma que 

complemente os conteúdos de cada disciplina, e não ser uma forma exclusiva de acesso a 

esses conteúdos. Uma das grandes barreiras e problemas na utilização, por parte dos 

professores, destas tecnologias será sempre a falta de formação pedagógica e didática na sua 

utilização. 

Contudo, a utilização destas tecnologias tem que ter uma supervisão ainda maior por parte dos 

professores, quando os alunos de forma individual as utilizam.  

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

As tecnologias facilitam o processo quando são bem utilizadas e implementadas por parte dos 

professores. A forma de apresentar os conteúdos pode ser mais diversificada, como recorrendo 

aos vídeos, imagens, e até à interação, através da exploração de dvd‟s temáticos, jogos 

didiáticos, puzzles, páginas de internet, simuladores, etc. 

Contudo, é necessária uma maior formação prestada aos professores. 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A wikipédia, apesar da fragilidade da exatidão dos conteúdos publicados, pode ser considerado 

como um ponto de partida na pesquisa da informação, tanto por parte dos professores , mas 

mais importante dos alunos. 
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A wikipédia, para os alunos, deve ser considerada um complemento às pesquisas que estes 

possam fazer nas suas bibliotecas escolares e nos seus livros e enciclopédias, e neste 

processo o papel do professor é importante para destacar as várias fragilidades que certos 

conteúdos demonstram. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

O Google é sempre sombra de dúvida algo de muito positivo. É uma ferramenta de pesquisa 

que permite aceder a uma imensidão de informação. Basta que tanto os alunos como os 

professores a saibam utilizar. 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O YouTube pode ser encarado como algo negativo pela utilização menos adequada por parte 
dos alunos. Isto é, as preferências dos alunos por temas mais desviantes é que tornam o 
YouTube uma ferramenta menos positiva. 
No entanto, através do YouTube podemos aceder aos mais variados tipos de vídeos 
pedagógicos e didáticos, passa pelo professor utilizar e demonstrar aos alunos como esta 
ferramenta pode ser ótima na pesquisa de vídeos sobre conteúdos específicos. Vídeos sobre 
arte, matemática, física, química, história, e muito mais, estão disponíveis, basta apenas 
procurar por eles. 
 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A ideia dos alunos serem produtores conteúdos, pode ser considerado uma forma de fomentar 
o aprofundamento das aprendizagens desses conteúdos. Isso possibilita aos alunos uma forma 
diferente de abordar esses conteúdos, de forma mais consciente e criativa. Pode ser encarado, 
por parte dos professores, como novas formas de avaliação, complementar ao sistema mais 
rígido de testes e exames. 
 
Pode ser algo mais negativo, se os temas e os pontos principais a abordar nessas produções 
não estiverem bem delineados por parte do professor e os alunos “perderem-se” e não 
trabalharem os aspectos pertinentes a esses conteúdos. Pode ser também negativo, se os 
alunos também se focarem apenas na produção desses materiais e não perceberem que as 
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aulas e a forma como o professor explica as matérias são também uma parte importante no 
processo da sua aprendizagem. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece ? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Sem dúvida isto acontece, porque estamos num mundo cada vez mais tecnológico, em 
que os alunos não trazem consigo só os livros nas suas mochilas, mas têm acesso a 
computadores, à internet, ao telemóvel, estão constatemente ligadas à imagem. Por 
isso é necessário captar a atenção dos alunos pelas imagens fixas e animadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De um forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Considero muito importante, sobretudo no caso do YouTube que é uma forma de ilustrar a 

teoria através de exemplos do mundo real. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Penso que se aprende mais, pois complementa a teoria presente na apresentação powerpoint. 

Quando estamos só a ler ou ouvir aquilo que observamos, isso depende muito duma questão 

de perceção e interpretação. Com o recurso a imagens reais é mais fácil assentar conceitos. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A wikipédia é uma fonte de conhecimento. É fácil e rápida de aceder. No entanto, é preciso ter 

em atenção a forma como a wikipédia funciona e não fazer dela a fonte única de pesquisa. Não 

existem verdades absolutas, logo é sempre importante recolher informações em vários sítios. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google basicamente serve como portal para as minhas pesquisas. É uma forma fácil de me 

direcionar para aquilo que pretendo saber. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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O YouTube é uma fonte ilustrada de conhecimentos. É muito positivo poder aceder a vídeos de 
situações práticas e reais que ajudem a melhor compreender a teoria. E no YouTube encontra-
se praticamente de tudo. Eu por exemplo consegui arranjar a minha Playstation 3, com a ajuda 
do YouTube. Se não tivesse acesso a um vídeo como fazer, nunca a teria conseguido arranjar. 
 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É interessante pois o conhecimento resulta também da troca de ideias entre alunos e 
professores. Não existem verdades absolutas e muitos conceitos estão sempre em 
constante mutação e evolução. Na era da informação em que vivemos é importante 
usar os meios à nossa disposição para a troca de ideias. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Porque o formato escrito não chega. No exemplo que dei atrás, apenas com um 
manual escrito teria sido muito mais difícil. É preciso mostrar imagens e vídeos que 
demonstrem claramente a situação. 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Considero-as vantajosas ao nível da motivação e participação dos alunos. 

A grande desvantagem é, quanto à internet, os alunos poderem perder a atenção nas aulas por 

causa de navegar em páginas não sugeridas pelo professor. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Facilitam a aprendizagem se forem utilizadas de forma correta. Por exemplo, um power point 

“chato” e sem interesse não facilita só por ser utilizada uma tecnologia. Mas usadas 

corretamente, aliadas à motivação dos alunos é claro que facilitam a aprendizagem. 

Aliadas à sua correta utilização e a um bom professor, ajudam a aprender mais e melhor do 

que nas aulas ditas tradicionais. Mas há outras atividades, que não consideram as tecnologias, 

onde se aprende tanto ou mais.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A Wikipédia é um recurso com uma série de informação muito importante e facilitadora, mas 

com um risco comum a toda a informação que circula na Internet, é sempre de questionar a 

sua veracidade. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O motor de busca mais utilizado por mim. Considero que facilita a procura da informação 

desejada.  

Como aspecto negativo, considero que o excesso que resultados por vezes atrapalham mais 

do que ajudam. 

5 – O que pensas do YouTube? 
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 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O grande aspecto positivo é ser aberto à possibilidade de qualquer pessoa publicar o seu vídeo 

sobre qualquer tema. Não ser fechado a um tipo de comunidade. 

Aspecto negativo é essa mesma abertura, se eu pretender por um vídeo a ofender ou a gozar 

alguém, poderia fazê-lo. 

 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acho uma ideia brilhante se esses conteúdos ficarem disponíveis de uma forma fácil de 

partilhar e assim aceder a eles. É importante ter-se atenção ao que entra na Internet e todos 

esses conteúdos devem serem vistos, corrigidos e revisto antes de serem disponibilizados. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Porque ajudam em termos de motivação e de aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
 



699  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 
 
 
Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: Julgo que as tecnologias são benéficas ao desenvolvimento do estudo e que daí 

poderemos retirar valor acrescentado. No entanto se as mesmas se mostrarem muito 

complicadas de assimilar, principalmente em alunos de pós-laboral, poderão constituir um 

entrave à aprendizagem 

 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: Sim, aprende-se mais porque, as mesmas proporcionam a parte prática do processo, que 

aliado à parte teórica completa o círculo.  

 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: A Wikipédia é uma ferramenta de consulta que deve ser utilizada para dar uma visão geral 

de busca e pesquisa, no entanto não deve ser limitativa, na medida em que toda a informação 

ali colocada padece de confirmação oficial, o que pode induzir em erro o autor da pesquisa. Por 

outro lado, para um estudo mais aprofundado, deve-se consultar os sites oficiais. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: o Google é uma ótima ferramenta de pesquisa, e através dele abre-se uma “autoestrada” 

imensa que nos pode levar a vários lados. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: o YouTube é uma ferramenta de visualização que se for utilizada da forma correta poderá 

servir para validar muita da informação escrita devido ao seu conteúdo interativo. 

 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: Julgo que o fato de se poder fazer essa partilha poderá ser importante para os alunos que 

venham a aceder a esse conteúdo, mas também o será para quem partilhar a informação, até 

porque essa medida poderá servir para verificar certos erros futuros. 

 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

RE: Acontece devido à partilha de experiências que apenas pode ser feita desta forma, 

potenciando uma noção mais real e presente do seu conteúdo.  

 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Tendo em consideração a unidade curricular que estamos a lecionar, parece-me determinante 

a utilização destas tecnologias, no entanto pode em algumas situações ser uma barreira ao 

desenvolvimento de alguns trabalhos isto por falta de prática na utilização de algumas 

ferramentas. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sobretudo acho que agilizam os processos de aprendizagem, uma vez que é muito mais 

produtivo à medida que estamos a desenvolver competências nestas matérias, estamos ao 

mesmo tempo a treinar diretamente nas futuras ferramentas de trabalho. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Pode ser uma ferramenta útil em algumas pesquisas de cariz mais geral, no entanto pelo fato 

de se tratar de uma plataforma em que a informação contida pode ter diversas fontes, e que 

nem todas elas poderão ser alvo do mesmo rastreio, isso pode em alguns casos induzir em 

erros. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Uma das ferramentas mais úteis associadas às novas tecnologias. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Muito útil em todos os aspetos que até agora abordei, sobretudo na partilha. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que isso poderá de alguma forma enriquecer não só quem produz mas quem 
pode ter acesso ao conteúdo, pois parafraseando um professor que encontrei durante a 
minha licenciatura, o segredo não é a alma do negócio, nos tempos de hoje “a partilha 
é que é a alma do negócio”. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Porque nos dias de hoje cada vez são mais os aparelhos que nos permitem o registo 
de imagens e sons, logo a utilização destes formatos tornou-se de fácil acesso a todos 
os utilizadores, e de certa forma isso vem facilitar a troca de informação e sobretudo 
acelerar o processo de comunicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

Maior interesse por parte dos alunos quando são realizadas tarefas relacionadas com a matéria 

usando a tecnologia. (Aluno/tecnologia) 

Em excesso pode também causar desinteresse. (Aluno/tecnologia) 

O Mundo da internet fornece  por vezes informações, por exemplo vídeos, o que cria um 

melhor entendimento de algumas matérias.  

 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, quando bem utilizada, existe muitas formas de aprender. E a tecnologia dá essas muitas 

dessas novas formas de aprender. Desde a visualização de vídeos, por mais básicos que as 

vezes possam parecer, ajudam na aprendizagem.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Uma ferramenta importante, mas por vezes usada erradamente, pois a informação  contida na 

wikipédia deve ser sempre confrontada com outro tipo de informação (web, livros) para se ter a 

certeza de que a informação está totalmente correta. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É um motor de busca que ajuda a procurar muitas respostas. 

Não encontro aspecto negativos. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Importante, pois aqui também se encontra muito boa informação em todas as áreas de ensino. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

 

Acho uma excelente ideia, apesar de já se ver alguns destes trabalhos. 

Acho que deve existir uma triagem e colocar-se o que está realmente bem realizado. 

 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Porque se aprende memorizando as imagens, isso torna mais fácil de compreender do 

que decorar os textos e nunca se entender o que realmente se está a aprender. 

 
 
 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 
 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

 



709  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Nos dias de hoje são ferramentas fundamentais e são interativas, logo permitem uma 

dinâmica diferente na sala de aula. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim penso que as tecnologias educativas facilitam a aprendizagem, ajudam na 

captação da atenção dos alunos e na compreensão da matéria. No entanto quando 

apresentadas em conjunto com a explicação do professor, esta pode ser desvalorizada.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A wikipédia é considerada uma das ferramentas mais importante dos dias de hoje, pois 

é constantemente alimentada por pessoas, considerada melhor que uma enciclopédia. 

No entanto visto ser uma ferramenta passível de edição, as suas fontes têm sempre de 

ser confirmadas. 

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google é o maior motor de busca do mundo, qualquer pessoa quando necessita de 

uma informação, o primeiro passo é sempre pesquisar no Google, é quase um 

movimento instintivo.  

Com a evolução da informação na internet, com a publicidade e a busca de prioridade 

nos motores de busca e redes sociais, pode-se cada vez mais dispersar a informação e 

ser menos rápido encontrar os dados que pretendemos. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

É mais uma ferramenta de busca, similar ao Google mas neste caso, o seu conteúdo 
são vídeos. Em qualquer altura podemos consultar um programa que não vimos, uma 
música da moda, entre outros. É no YouTube onde os vídeos se tornam virais, a 
rapidez com que é divulgado no site e em outros, tornam-no local quase que 
obrigatório.   
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Acho que os conteúdos podem ser divulgados pois podem estimular outros na busca 
de informação e ajudar a ter uma perspetiva diferente sobre determinado tema. 
No entanto pode também ser um facilitador e inibidor de pesquisa por parte de alunos 
menos interessados. 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Penso que isto acontece porque os elementos visuais são mais atrativos. Os casos 
práticos apresentados com este tipo de suporte, são melhor recebidos e percebidos.    
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
 

mailto:delfim.ramosdr@gmail.com
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento. 
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores,ipads,tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

A utilização de tecnologias na sala de aulas é muito importante, uma vez que são o 

futuro, e nos dias de hoje para qualquer trabalho ao qual nos candidatemos temos de 

utilizá-las.  

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, sem dúvida é uma mais-valia para a aprendizagem, temos um melhor e maior 

contato com os professores e com a informação, no entanto também podemos 

evidenciar um ponto negativo, pois alguns docentes limitam-se a dar as aulas através 

dos “slides” e assim sendo o aluno, para ouvir o que está nos “slides” basta ler ele 

próprio, deixando de haver interação entre aluno e docente. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Não é um “site” onde costumo pesquisar, mas pelo que tenho ouvido não é 100% fiável 

e muitas das vezes induz em erro. 

 

4 – O que pensas do Google? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O Google, para mim, é o melhor motor de pesquisas, onde se encontra um pouco de 

tudo, no entanto é uma forma de escapar aos livros. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

No YouTube, a maior parte do que se encontra são vídeos caseiros que não têm 
importância para o estudo, no entanto é uma forma de nos divulgar-mos a nós próprios, 
e até podermos ser descobertos por alguém que ache que temos talento. 
 
 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Acho que não tem mal nenhum, pois por vermos esses conteúdos não quer dizer que 
utilizemos esses mesmos dados, e assim pudemos tirar ideias e informação para 
aprendermos. 
 
 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Porque uma fotografia supostamente é algo real, enquanto que o que está escrito pode 
ter sido escrito sem fundamento. Se tivermos uma fotografia podemos fundamentar a 
nossa escrita. 
 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que uso da tecnologia na vertente educativa, acompanhada pelo docente, é bastante 

positivo, pois os alunos hoje em dia estão muito mais abertos à aprendizagem com os meios 

informáticos. É uma forma de os estimular e os motivar. 

Os aspectos negativos, são que os alunos podem abusar e aproveitarem para jogar, irem ao 

Facebook e outras coisas do mesmo tipo. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

As tecnologias educativas bem aplicadas e acompanhadas são muito positivas, mas têm que 

ser sempre uma complementaridade aos meios de ensino convencionais .  

 

 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Devemos entender que muita informação que consta na Wikipédia nem sempre é correta, logo 

mesmo que se use a Wikipédia temos que verificar outras informações, para verificar se a 

mesma é fidedigna.  

 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Penso que é um dos melhores motores de busca existentes, mas quando se faz uma pesquisa 

por vezes aparece informação desnecessária. 
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5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Na vertente educacional é bom para retirarmos alguns vídeos informativos, assim conseguimos 

visualizar a informação das aulas de uma forma mais efetiva. 

Referindo sempre que estes vídeos tem que ser usados duma forma acompanhada. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

Penso que esse método de colocação de conteúdos na internet é muito útil, pois é uma fonte 

documental que todos podem consultar. 

É claro que por vezes pode-se tornar descontrolada, pois alguns alunos poderão usar essa 

informação de uma forma abusiva e fazer cópias integrais desses trabalhos.  

 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Como diz aquela frase célebre: “Uma imagem vale mais do que mil palavras” 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
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1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Como estudante considero imprescindível a utilização de todas as tecnologias 

educativas possíveis para desenvolver o lado prático do curso, o que nesta reta final da 

licenciatura é mesmo o mais aliciante.  

Como positivos, considero os aspectos da retenção da experiência prática para o 

mercado de trabalho.  

Como negativos, apenas o fato de nos distrairmos, por vezes, em paralelo ao que o 

Professor nos está a transmitir na sala de aula. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim, considero que facilitam as aprendizagens. Aprende-se muito mais e melhor com 

as tecnologias educativas, pelo fato de nos estimular e impulsionar a desenvolver 

trabalhos práticos.  

Como aspecto positivo realço o fato de ultrapassar de imediato o eventual 

constrangimento/compasso de tempo ao passar da teoria à prática. 

Não tenho aspectos negativos a salientar.  

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Trata-se de uma portal do conhecimento muito útil, embora seja aberto, logo nem tudo 

pode ser considerado fiável. Assim, os aspectos positivos e negativos encontram-se 

automaticamente descritos.  

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Da mesma forma, trata-se de um motor de busca muito útil, embora seja aberto, logo 

nem tudo pode ser considerado fiável. Assim, os aspectos positivos e negativos 

encontram-se automaticamente descritos.  

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 

A par da televisão, em meados do séc.XX, considero o YouTube como exemplo de um 

novo fenómeno de uma nova projeção massiva de conteúdos audiovisuais para a 

humanidade, quer como entretenimento, quer como informação/conhecimento. 

Como aspecto positivo, saliento a facilidade de oferta, seleção e qualidade HD da 

maioria dos conteúdos. 

Como negativos, temos obviamente o fato de estar carregado de vídeos de qualidade 

duvidosa. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

 
Concordo com a produção e disponibilização de vídeos na internet para outros 

professores e alunos utilizarem, mas devem ser obviamente os professores a filtrarem 

os que devem ser analisados e/ou úteis a outros alunos. 
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Considero positivo o fato de enaltecer a criatividade e demonstração de competências 

dos alunos. Torna-se inevitavelmente negativa a disponibilização de demasiados 

trabalhos, logo pode prejudicar/enevoar a criatividade de muitos. 

 
 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Nesta unidade curricular não podia ser de outra forma. A comunicação 

audiovisual “transpira” imagens, sons, vídeos, fotos, ação, movimento, emoção, logo 

são de extrema importância a sua utilização. Isso acontece porque estamos 

inevitavelmente a assistir, vivenciar e a partilhar novas tendências no mercado do 

consumo, onde os visados, as pessoas, clientes e potenciais clientes estão à mercê do 

que as plataformas digitais diariamente lhes mostram e oferecem. Assim, as marcas 

souberam adaptar-se. Não só, atingem grande parte do público com as suas inovações 

e mestrias, como também oferecem interação e novos fluxos de ligação a conceitos 

que melhoram a sua notoriedade, logo a intenção de compra. O conceito de televisão 

convencional, embora continue forte no que diz respeito à consciencialização obtida e 

na mensagem de associação às marcas, foi rapidamente ultrapassada pelos vídeos 

publicitários em termos de preferência e intenção de compra das marcas. “Mudam-se 

os tempos, mudam-se as vontades”. O utilizador da Web, cada vez mais dependente 

das novas tecnologias, “arrastou” inevitavelmente as marcas e a sua publicidade para o 

mundo digital, levando-as a procurar interagir com o consumidor. 

Assiste-se, sem dúvida alguma, a uma nova era e tendência dos hábitos da 

humanidade. 

 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 
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Estimado(a) Aluno(a); 
 
 
Com a difusão dos computadores e a introdução das novas tecnologias de 
informação e comunicação, houve alterações inevitáveis nos processos de 
aprendizagem. 
 
 
Perspetivar de que forma as escolas tiram proveito dos atuais e futuros 
desenvolvimentos destas tecnologias, quais as estratégias pedagógicas e os 
recursos didáticos que começam a estar disponíveis e de que modo isso pode 
alterar os métodos e os processos de aprendizagem, são alguns dos objetivos 
deste instrumento.  
 
 
Por este motivo agradecia que tivesses a amabilidade  de responder a este 
questionário, de uma forma interessada e participativa. 
 
 
Os resultados serão utilizados numa perspetiva de melhorar situações, resolver 
problemas e estabelecer estratégias de formação e mudança. 
 
A tua participação é de grande utilidade e importância.  
 

 

Nota: 

Considera tecnologias educativas, a utilização de meios audiovisuais (vídeos), meios 
informáticos (computadores, ipads, tablets, ebooks), apresentações multimédia 
(powerpoints ou outras aplicações com recurso a imagens, textos, vídeos, animações e 
sons) e navegação na internet (Google, YouTube, ou outros). 
 

 



722  Audiovisuais, Aprendizagem Participativa e Diversidade – Delfim Ramos         

 

 

 

1 – De uma forma generalizada, o que pensas da utilização de tecnologias 

educativas na sala de aula? 

(nota: considera os aspectos positivos e negativos). 

Considero bastante positivo, visto ser uma ferramenta que utilizamos diariamente e 

indispensável nos dias de hoje. 

 

2 – Pensas que as tecnologias educativas facilitam as aprendizagens? Aprende-

se mais e melhor com elas? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Sim desde que bem utilizadas e como boas práticas. 

 

3 – O que pensas da Wikipédia? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Não é das fontes que mais gosto. 

4 – O que pensas do Google? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Um motor de busca que utilizo diariamente. 

 

5 – O que pensas do YouTube? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

O melhor site para ouvir música, e ver “trailers” de filmes, etc. 

 
6 – O que pensas da possibilidade de os alunos poderem produzir conteúdos de 

aprendizagem (por exemplo vídeos sobre matérias escolares)  e disponibilizá-los 

na internet para que outros (professores e alunos) utilizem? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 
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Acho bem, desde que sejam apresentáveis. 

 
7 – “Em todas estas tecnologias a utilização das imagens (vídeos e fotos) tem 

cada vez mais importância”. 

 Porque pensas que isso acontece? 

 (nota: considera os aspectos positivos e negativos) 

Porque as pessoas estão mais disponíveis para fazer o mínimo esforço, logo os vídeos e as 

fotos são uma forma de captar a atenção. 

 
 
Obrigado pela tua colaboração e disponibilidade. 
 
 
Atenciosamente, Delfim Ramos. 
 
delfim.ramosdr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


