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INTRODUÇÃO

Neste trabalho iremos apresentar exemplos de recursos educacionais de arquivos digitais da área de história e 

da literatura que possam vir a ser utilizados no PO.EX’70-80 – Arquivo da Literatura Experimental Portuguesa, 

o primeiro do género em Portugal.  O PO.EX’70-80 vai recolher, classificar e reproduzir em formatos digitais a 

poesia visual e sonora, a vídeo poesia, o happening e a literatura cibernética dos anos 70 e 80, disponibilizando 

os documentos numa plataforma digital que permite a sua consulta de forma gratuita, bem como o acesso 

aberto a revistas, catálogos, textos teóricos e manifestos, livros de autor, páginas pessoais, bibliografias, 

entrevistas com os poetas, artigos científicos sobre os diversos temas abordados no arquivo como, por exemplo, 

literatura, arte, estética, ciências da computação, comunicação ou didática, que irão contribuir para o quadro 

teórico do arquivo, para além da transcrição dos textos que vai permitir uma maior acessibilidade dos mesmos. 

Em suma, quando o arquivo estiver completo, ele irá permitir que investigadores, estudantes e público em geral 

de todo o mundo estudem a Literatura Experimental Portuguesa através da Internet (TORRES, 2009).

VISÃO GLOBAL

- Definição ampliada dos REA (Downes, Johnstone, Schaffert, Geser e Bolick);

- Elementos para práticas educacionais inovadoras que incluem a interatividade propiciada pela tecnologia que 

facilita as ligações de ideias e descobertas e a colaboração que permite a troca de informação entre pessoas 

(alunos e professores ou entre alunos) com o objetivo de construir e ampliar conhecimento;

- Internet como lugar para a memória coletiva e democratização do acesso; 

- Pesquisas nos arquivos digitais como fontes primárias, instigando o senso crítico e questionando práticas e 

conceitos sociais.

CONCLUSÕES

Os recursos didáticos proporcionam uma maior agilidade e eficácia no manuseio desses arquivos, tendo em 

vista levar professores e educadores a aproveitarem ao máximo a variedade, quantidade e diversidade de 

informações ali disponibilizadas. Além disso, ao sistematizar a informação, essa viabilizará uma metodologia 

pedagógica mais ativa, em que o processo de aprendizagem está centralizado no aluno e que é construído 

a partir de conhecimento pré-existente e ao professor caberá o papel de guiá-los na tarefa ou pesquisa 

(DALGARNO, 2001, 184; SHARIFABADI, 2006, 392).

OBJETIVO(S)

- Mostrar como é que os Recursos Educacionais Abertos (REA) podem fazer a interseção entre a educação e a 

sociedade, levando a uma perceção crítica sobre os conteúdos e a questionar sobre práticas ou conceitos do 

meio envolvente.

- Diferentes perspetivas, principalmente com a utilização das fontes primárias;

- Construção e colaboração de conteúdo, associando ou contrastando épocas e valores culturais.

- Mostrar como é que se podem utilizar estes recursos do PO.EX’70-80 por professores, educadores, alunos e 

pesquisadores ao sistematizar a informação para que: 

- na sala de aula, eles sejam acedidos de maneira ágil e eficaz;

- em pesquisas escolares, eles facilitem uma aprendizagem mais ativa e autónoma.

RESULTADOS

Nesta parte serão apresentadas propostas de REA (folhas de trabalho, atividades, materiais e programas de 

curso) retiradas de quatro arquivos digitais: 

- The First World War Poetry Archive (Reino Unido): Este arquivo disponibiliza várias folhas de trabalho que 

abordam temáticas específicas para serem utilizadas em sala de aula e que podem ser adaptadas com os 

recursos do PO.EX. 

- The National Archives (EUA): As atividades propostas são muito variadas, tendo sido selecionada uma em 

que os alunos escolhem poemas disponíveis no PO.EX e vão compará-los e contrastá-los com outros em termos 

de estrutura, escrita, grafia, design, sonoridade, tema, morfologia, influências…

 
- The Poetry Archive (Reino Unido): Os materiais disponibilizados trazem diversas ideias que podem ser 

exploradas no contexto do PO.EX como, por exemplo, imaginar que cada um dos alunos tem um programa de 

rádio e vai apresentar um poema e o respetivo autor, ilustrando com um tema musical.

 
- The Walt Whitman Archive (EUA): Tomando como exemplo o programa do curso “The World of Whitman”, 

podemos elaborar um outro de aula de poesia experimental, explorando a informação sobre os autores, a 

sua obra e a respetiva crítica literária com a ajuda dos recursos do arquivo como meios visuais, sonoros e 

audiovisuais.
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