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3. Capítulo III – Conclusões  

 

3.1. Reflexões  

 

Em primeiro lugar, a estagiária decidiu fazer o curso de Mestrado em Ensino de 

Artes Visuais do 3º Ciclo e Ensino Secundário, por leccionar já há alguns anos e 

ainda não ter a possibilidade de fazer a profissionalização em serviço. A experiência 

como professora foi muito enriquecedora, uma vez que sempre gostou de transmitir 

os seus conhecimentos aos alunos e, sobretudo, de ver os resultados obtidos pelos 

trabalhos realizados por eles. Para além de privilegiar o contacto com os mais 

novos, o que permite uma inter-acção de ideias e saberes. Considera gratificante 

poder dar a oportunidade de desenvolverem a criatividade e a expressividade que é, 

frequentemente, descurada.  

Como professora gosta de fazer actividades que ultrapassem o programa da própria 

disciplina, que estimulem e motivem o gosto pela Escola, proporcionando uma 

interacção com toda a comunidade. 

Os critérios que usa normalmente para classificar a sua prestação como professora 

eficaz são, essencialmente: dar a conhecer os conteúdos da disciplina de uma forma 

diversificada, proporcionando aos alunos diferentes modos de aprendizagem; 

manter com os alunos uma relação de proximidade, no sentido de prestar 

esclarecimentos sempre que solicitados; e conseguir transmitir saberes e interagir 

com os alunos para os ajudar a desenvolver capacidades importantes para a sua 

vida futura.  

No fundo, o ensino de Arte requer por um lado, um professor que oriente, incentive a 

produção e promova o desenvolvimento estético do aluno, por outro lado, que esteja 

situado num contexto que exige permanente actualização. 

A Arte é fundamental na educação, ajudando a construir uma sensibilidade artística 

das crianças e dos jovens, uma nova forma de “ver” o mundo, uma expansão da 

própria “alma”, numa sociedade contemporânea que enfrenta constantes mudanças. 

O modo como o ensino da arte pode imprimir no aluno uma formação essencial para 

uma ajustada adequação à sua inserção social, cultural e profissional, prende-se 

sobretudo com a aprendizagem criadora, reflexiva e inovadora. É ainda de salientar 

o desenvolvimento de autonomia e auto-estima, a utilização e a percepção de uma 

linguagem visual e a transmissão do pensamento sob forma artística. 
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A partir de uma breve reflexão sobre a prática de ensino supervisionada e as tarefas 

nela concretizadas, é possível traçar alguns aspectos conclusivos. Numa primeira 

análise generalizada pode dizer-se que foi um ano de grande empenho e 

investimento pessoal. Tentou sistematizar-se os conteúdos científicos transmitidos, 

tirar partido das experiências vividas, e conseguir algumas conquistas de ensino-

aprendizagem, ultrapassando dúvidas. 

Foi um ano lectivo marcado por responsabilidades e expectativas. Na sala de aula 

os alunos exigiam todas as atenções. A preocupação fundamental foi promover um 

ensino/aprendizagem, com estratégias e metodologias diversificadas de tal modo 

que conduzisse ao sucesso da turma. 

O estágio pedagógico permitiu a organização dos métodos e experiências que 

fomos adquirindo ao longo de um ano. No fundo, será o resultado do somatório de 

tudo aquilo que consideramos como factores determinantes para poder exercer a 

profissão que escolhemos – professor.  

Estágio significa aprendizagem, através de actividades práticas exercidas de forma 

orientada. 

O estágio permitiu uma recolha dos elementos essenciais de tudo o que foi pensado, 

estruturado por diversos agentes, colocado em prática e criticado ou avaliado com 

pareceres positivos e negativos, pondo em causa uma metodologia de ensino e 

exercendo uma pressão no sentido de se reflectir sobre essa própria metodologia. 

O Estágio Pedagógico é fundamental, (apesar de a Estagiária já ter adquirido 

alguma experiência em anos anteriores), uma vez que serve para aprender, reflectir, 

aperfeiçoar e corrigir “vícios” que não constituem a melhor estratégia perante 

determinada situação. Com os outros é possível apreender novas vivências e 

repensar outras ideias e conceitos, diferentes daqueles que experimentamos. 

O trabalho de prática pedagógica desenvolvido, com inserção na Comunidade 

Escolar, foi muito construtivo (realizado numa perspectiva de evolução).  

É de salientar que se procurou sempre implementar uma metodologia reflexiva de 

investigação – acção: programar, construir, desenvolver e avaliar. A etapa menos 

conseguida foi a avaliação. Não que os alunos demonstrassem dificuldades ao nível 

de aprendizagem, mas sim ao nível comportamental, o que naturalmente influencia a 

avaliação, apesar do resultado ter sido 100% positivo, uma vez que se verificou a 

inexistência de níveis inferiores a três. Esta situação é um problema comportamental 

real e de difícil mudança, comum a todos os elementos que constituem o Conselho 

de Turma. Isto talvez se deva a factores como: ausência de valores, permissividade 
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dos pais ou desagregação familiar. O ensino não se limita à sala de aula nem a 

Escola é o único lugar onde se educa, a única fonte de aprendizagem. O ambiente e 

a condição social, profissional e económica dos Encarregados de Educação, os 

Média também condicionam a aprendizagem do aluno. (Sobre isto salienta-se 

positivamente a iniciativa levada a cabo em França de obrigar os alunos a verem 

filmes clássicos como forma de “ensinar a ver” outras imagens diferentes daquelas 

com que eles são constantemente defrontados na “escola paralela” – da televisão e 

outros audiovisuais). Compete ao professor ensinar (diversificar estratégias, guiar, 

motivar), mas é dever do aluno predispor-se a aprender. O querer aprender não se 

verificou em alguns discentes, principalmente os alunos mal comportados e com 

vivências familiares diferentes do modelo habitual. O esforço da estagiária em 

resolver este tipo de atitudes foi constante, embora sem grande sucesso.  

Presentemente, as aulas são leccionadas pelo Professor Orientador de Estágio 

Pedagógico, o que poderá implicar algumas mudanças. 

O apoio e a orientação foram muito importantes, permitindo um aperfeiçoamento do 

desempenho e das práticas de ensino, constatando-se uma evolução significativa.  

O objectivo foi, é e será sempre a aprendizagem dos alunos, com vista à obtenção 

de mais conhecimentos e desenvolvimento de competências tais que lhes permitam 

transferi-los para a sua vida futura, a nível profissional, pessoal e social. 

 

Dimenstein define claramente os objectivos de um professor:  
 

“Ensinar é orientar, estimular, relacionar, mais que informar. Mas só orienta aquele que conhece, que 

tem uma boa base teórica e que sabe comunicar. O professor tem que se actualizar sem parar, precisa 

de estar disponível para receber as informações que o aluno vai trazer, aprender com o aluno, interagir 

com ele”.24 

 

O papel do professor actual é bem diferente do que era há alguns anos. Estamos em 

constantes mudanças: tecnológicas, sociais e culturais. Os valores são outros, mas 

o professor tem de se adaptar a essas mudanças e tentar compreender e aceitar 

desafios futuros. 

 

 

   
24  Dimenstein. Gilberto (1999), O aprendiz do Futuro – Cidadania Hoje e Amanhã, Editora Ática, São Paulo, 1999. 

    http://www.abed.org.br/congresso2004/por/htm/015-TC-A2.htm 
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“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, Luís de Camões. 

A Escola imutável tal como a conhecemos até algumas décadas atrás, em que o 

modelo educativo se centrava na figura do Professor, o Mestre, que instrui e fornece 

informação aos alunos, mudou rápida e inesperadamente. A Escola hoje não é 

reprodutora de saberes, de alguns estratos sociais, mas tem de contribuir para o 

sucesso e integrar populações em risco. Com a escola de massas o Professor não 

tem só que ajudar a desenvolver capacidades e competências em alunos de classes 

sociais médias e elevadas, mas para além desta tarefa de ajudar ao 

desenvolvimento intelectual, moral e social de classes socialmente favorecidas, tem 

também de integrar os desfavorecidos, os alunos oriundos de outros países com 

outras culturas e ajudar a superar as suas dificuldades. 

Para tal, o Professor vê-se confrontado cada vez mais com a necessidade de 

especialização na sua área e também terá de disputar esse tempo com formação 

social.  

“Desenvolver indivíduos, formar cidadãos e preparar trabalhadores”25, constitui a 

missão da Educação e da Escola.  

Temos de reconhecer a complexidade da nossa profissão, esta enorme tarefa que é 

educar, numa época caracterizada por constantes mudanças e cada vez mais 

aceleradas, pois nada “muda já como soía”, em que se espera que “os professores 

devam ser capazes de preparar os estudantes para uma sociedade e uma economia 

que esperarão deles autonomia na aprendizagem, atitude e motivação para 

aprender, ao longo de toda a sua vida”26. 

Enquanto pessoa, a estagiária descobriu no ensino um gosto especial, que se 

identifica com aquilo que resulta da mensagem que a mesma consegue transmitir. 

Do mesmo modo que se ensina, também se aprende simultaneamente. Quando há 

a percepção de que há um incentivo, um reforço que é benéfico e impulsionador, há 

a sensação de que se está de facto a trabalhar e a fazer algo que “vale a pena”! 

 

 

 

 

   
25  MAGALHÃES, António,  Setephen R. Stoer, Revista lusófona de Educação nº 14, Lisboa, 2009.  
26  Relatório publicado pela OCDE em Junho de 2005, ver http://www.min-edu.pt/np3/4210.html. 
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3.2. Sugestões  

 

No final deste Estágio Pedagógico, fruto da experiência vivida, algumas sugestões 

surgem naturalmente. Após a verificação do sucesso de todas as actividades extra-

curriculares realizadas, é importante sugerir a sua continuidade. Revelam-se 

fundamentais no estabelecimento de relações positivas e de confiança entre a 

Comunidade escolar e o Núcleo de Estágio. 

A elaboração de um Painel de Telas de auto-retrato com os alunos do 8º E, as 

exposições diversas, a visita de estudo, a participação no blog do Núcleo de Estágio 

de artes Visuais, o apoio na elaboração de trabalhos para o Concurso de 

Caricaturas, a execução de um Painel no Dia D – 17 de Maio, cumpriram os 

objectivos propostos. Sugere-se a sua aplicabilidade futura com calendarização 

atempada, de modo a funcionar como uma ferramenta positiva na prática de ensino 

supervisionada. 

Pela experiência da leccionação em anos anteriores, a estagiária entende que a 

carga horária semanal de 90 minutos é insuficiente para uma disciplina onde se 

considera fundamental a concretização de actividades práticas e em que o programa 

é muito extenso; acresce-se ainda o facto de poder ter ou não continuidade no 9º 

ano de escolaridade. 

Relativamente à prática de ensino supervisionada entende-se que poderá ser 

benéfica a presença passiva dos futuros estagiários na vida escolar durante o 

primeiro ano do curso do Mestrado (embora no caso da estagiária não se aplique 

pelo facto de a mesma já ter adquirido experiência desde 2001/2002). Sem dúvida, 

esta permitiria uma visão geral do funcionamento da Comunidade escolar e das 

dificuldades inerentes à leccionação. 

Deve-se investir no recurso a “manuais digitais”, pois cada vez mais se sente que os 

alunos ignoram a obrigatoriedade de adquirir um manual para esta disciplina. Devem 

testar-se novas metodologias, sempre com o objectivo de melhorar a qualidade do 

ensino. O conhecimento de investigações que estudam o impacto de metodologias 

de ensino inovadoras deverá despertar o interesse de professores e fomentar a 

reflexão sobre as práticas pedagógicas. Um conhecimento prévio das vantagens de 

uma metodologia de ensino, das dificuldades que se poderão encontrar e da 

reacção dos alunos, podem diminuir as dúvidas do professor e o receio em 
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modificarem os seus hábitos de trabalho e constituir uma orientação para a 

implementação de novas estratégias.    

No momento actual há um modelo de currículo em que não se valorizam as artes e a 

criatividade que é talvez aquilo a que se deve prestar mais atenção, pois as ideias 

prevalecem num mundo tão competitivo.  

Como é referido no Currículo Nacional do Ensino Básico, do Ministério da Educação: 
 

“as Artes são elementos essenciais indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e 

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

vidas das pessoas, trazendo novas perspectivas, formas e densidades ao ambiente e à sociedade em 

que se vive”.27 

 

Logicamente, o modo de pensar é influenciado quer pela vivência artística, quer pela 

forma como se apreende e como se interpretam os significados do quotidiano, quer 

pela maneira de comunicar.  

As artes, de uma forma geral, ajudam a construir uma identidade pessoal e social, 

nacional multicultural. 
 

“A Arte assume-se como uma componente integrante da Lei de Bases do Sistema Educativo. Nos três 

ciclos da educação básica os alunos têm a oportunidade de contactar, de forma sistemática, com a 

Educação Artística como área curricular. A abordagem às Artes Visuais faz-se através da Expressão 

Plástica, da Educação Visual e Tecnológica e da Educação Visual, que desempenham um papel 

essencial na consecução dos objectivos da Lei de Bases.” 28 

 

A heterogeneidade dos referentes culturais, a diversidade dos modos de construir a 

cidadania, a incerteza e crises de valores e a pouca credibilidade da educação 

escolar como um bem, as crises do trabalho e de ansiedade quanto ao futuro, 

colocam à escola uma grande dificuldade para dar resposta ao seu mandato social. 

As contradições sociais afectam as finalidades e organização tradicional dos 

sistemas de ensino, não só em Portugal mas em todo o mundo ocidental. 

É necessário tentar participar na mudança pela intervenção profissional, cívica e 

social.  

 

   
27  Currículo Nacional do Ensino Básico, do Ministério da Educação, ver capítulo: as artes no currículo do ensino 

básico, (p.49). 
28  Currículo Nacional do Ensino Básico, do Ministério da Educação. em Arte, Educação e Cultura, (p.155). 
ver link: www.dgidc.min-edu.pt/recursos/Lists/.../Curriculo_Nacional.pdf. 


