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RESUMO: Este texto visa alertar para a importância da 
continuidade das produções artísticas em casa durante a 
pandemia de Covid-19. A arte tem um papel fundamental 
na vida das pessoas, principalmente das nossas crianças e 
jovens em idade escolar. No mundo globalizado em que 
vivemos, o uso das tecnologias nos auxiliam a manter a 
proximidade com as pessoas que habitavam nosso cotidiano 
até março de 2020. E, com ela, a escola tenta continuar, 
mesmo que de forma precária, dentro da casa dos alunos 
de uma forma geral. 

PALAVRAS CHAVES: Ensino-aprendizagem, arte em 
casa, expressão artística. 
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Introdução

Com a propagação do Coronavírus Sars-cov-2, todo 
o sistema de ensino no Brasil passou a operar online, 
migrando do presencial para o virtual para ajudar as fa-
mílias no processo de garantir o distanciamento social e 
também a educação para todos conforme a constituição 
exige.  Mesmo com a flexibilização em algumas localida-
des, mas sem uma vacina que contenha a propagação 
do vírus, é bem possível que o sistema de ensino remoto 
se prolongue por muito tempo e a escola não volte a 
ser a mesma nunca mais. Até março de 2020, a luta dos 
professores de artes (inclusive a minha), seja das escolas 
púbicas ou particulares da educação básica, era ter um 
“ateliê” na escola. Ou seja, um espaço específico onde a 
criança e o jovem pudessem ter seu momento de criação 
e expressão e assim desenvolver as habilidades intelec-
tuais e motoras fundamentais para a vida. Até então, a 
implementação dos recursos digitais e da tecnologia nas 
escolas de educação básica era motivo de longas discus-
sões e um grande desafio por estar diretamente ligada 
às politicas públicas de incentivo e de distribuição de 
recursos. O que não é muito diferente de algumas es-
colas da rede particular, que em suas reformulações de 
espaço físico e inserção de recursos, não tinham a parte 
tecnológica em sala de aula como prioridade. Se a arte é 
importante para o aluno, tanto para a vida quanto para o 
mercado de trabalho, como desenvolver o ensino-apren-
dizagem de modo que esse aluno, seja ele criança, jovem 
ou adulto, tenha prazer de estar em contato com a arte 
em casa, de forma remota? Como os educadores pode-
riam atender as necessidades de seus alunos e suas pró-
prias cuidando deles e de si mesmos? Como os educado-
res podem garantir que seus alunos, suas famílias, e eles 
próprios estejam fisicamente e mentalmente saudáveis?
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O componente curricular Arte em casa

De repente tudo parou numa sexta feira. Na sema-
na seguinte as escolas estavam fechadas, os Professo-
res e alunos em casa. As salas de artes e seus materiais 
trancados. Acredito, que como eu, vários professores 
de Artes se sentiram meio perdidos de como continuar 
as aulas de forma remota nesse momento tão difícil de 
ensinar e aprender. Com as mídias digitais presentes e 
o mundo nas pontas dos dedos dos nossos alunos, era 
certo que esse modelo de escola do século XIX que im-
pera até hoje não caberia mais na realidade pandêmica. 
Mas e as artes? Como ficariam? Um componente curri-
cular que se dava de forma tão prática, desenvolvendo 
valores culturais, habilidades, a interação, as emoções 
e a expressão no sistema presencial... Como manter o 
mesmo propósito nas aulas remotas?

Estamos vivendo momentos inéditos no sistema 
educacional brasileiro, seja ela na educação básica, na 
graduação e na pós-graduação trazendo reflexões ba-
seadas nos estudos dos principais pensadores da edu-
cação como Jonh Dewey, Célestin Freinet, Paulo Frei-
re, Jean Piaget, Ana Mae Barbosa, José Moran entre 
tantos outros. Esses autores têm nos mostrado a forma  
como cada pessoa aprende de forma ativa e diferente 
de acordo com o contexto em que vive, se apropriando 
do que lhe é significativo e relevante ao seu nível de 
conhecimento e desenvolvimento. As adaptações foram 
urgentes e necessárias, migrando totalmente as aulas 
presenciais para o sistema de ensino remoto. As infor-
mações e as novidades de como proceder chegavam a 
todo minuto e de vários lados, pois cada escola se orga-
nizou de uma forma própria para atender o alunado com 
aplicativos e plataformas distintas. Ao mesmo tempo 
era necessário adaptar o conteúdo especifico para esse 
o sistema e criar um local adequado para os momentos 
de criação e experimentação, com materiais do cotidia-
no que cada um tem em suas próprias casas.
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A arte-educação é o componente curricular in-
dispensável na formação cognitiva e cultural do aluno, 
pois as “manifestações artísticas são exemplos vivos 
da diversidade cultural dos povos e expressam a rique-
za criadora dos artistas de todos os tempos e luga-
res” (PCN – Artes, 1997). Assim, uma nova didática se 
fez necessária, alinhando novas escolhas pedagógicas 
através de uma curadoria educacional com os recursos 
tecnológicos, iniciando nos planejamentos das aulas de 
artes novos objetivos de aprendizagens, habilidades 
e competências associadas à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para cada turma, cada seguimento 
de escolaridade, levando sempre em consideração o 
contexto do grupo de estudantes: onde vivem, seus 
hábitos, sua maturidade, ao novo ambiente da sala de 
aula que antes era físico e agora é virtual. Em qualquer 
tempo, a arte-educação tem como objetivo principal 
promover nas crianças e jovens aspectos como:

O fazer artístico

A exploração, expressão e comunicação no processo 
de criação pessoal.

Apreciação

A percepção do sentido que o objeto propõe na arti-
culação da observação da capacidade de construção, 
reconhecimento, análise e identificação de obras de 
arte e seus produtores.

Reflexão

Um pensar sobre todos os conteúdos do objeto ar-
tístico que se manifesta, compartilhando perguntas 
e afirmações que a criança realiza estimulada pelo 
professor e no contato com as próprias produções.
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Sendo assim, o uso dos recursos tecnológicos so-
zinhos não garante a ruptura de antigos paradigmas 
tão enraizados na educação básica até março de 2020. 
É necessário que se mudem as concepções do proces-
so de ensino-aprendizagem para uma perspectiva mais 
moderna, usando as novas estratégias pedagógicas e 
as levando para o fazer artístico. Com as metodologias 
inovadoras e uma adequação do currículo integrando 
as escolhas didáticas do professor, teremos algum su-
cesso e eficácia das novas estratégias de ensino utiliza-
das nas novas salas de aula virtuais. 

No processo arte-educação, a criança ou o jovem 
traça um percurso de criação e construção individual que 
envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, 
a relação com a natureza, motivação interna e/ou exter-
na. Durante o confinamento obrigatório o cotidiano dos 
alunos ficou reduzido às janelas de suas casas. Observar, 
sentir e ouvir nunca foi tão importante nesse período. 
E assim, as atividades artísticas foram voltadas para os 
sentidos e para as angústias da clausura. Desde os pri-
mórdios do sistema educacional, temos no desenho uma 
ferramenta básica para a expressão de sentimentos, pois 
tem papel fundamental na formação do conhecimento 
que a criança da Educação Infantil ou do Ensino 

Fundamental séries iniciais trás como bagagem 
desde o início de sua vida como forma de expressão 
do seu dia-a-dia. Agora, aliado aos novos recursos: 
a fotografia e o vídeo. Trazendo os elementos das 
artes visuais para composições fotográficas, foi pos-
sível transformar o olhar dos alunos das séries finais 
do Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação 
de Jovens e Adultos aliando o conteúdo programáti-
co, o desenho e a história da arte promovendo novas 
formas de produção artística e filosófica. 
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Sendo a arte uma linguagem que exige aprendi-
zagem e experiência, e, por outro lado, uma forma de 
pensamento solidário com o desenvolvimento da inteli-
gência do sujeito, novas formas do fazer artístico estão 
sendo inseridas no processo da arte-educação. A apren-
dizagem mais profunda se dá em espaços de práticas 
frequentes que é aprender fazendo/refletindo, em am-
bientes ricos de oportunidades e com bons mediado-
res. “A curiosidade, o que é diferente e se destaca no 
entorno, desperta a emoção. E com a emoção, se abrem 
as janelas da atenção, foco necessário para a constru-
ção do conhecimento” (Mora, 2013). Com momentos 
assíncronos via plataforma de salas de aula, o contato 
subsequente e a proximidade com as crianças e jovens 
se dão através de propostas de atividades usando como 
suporte a fotografia, o audiovisual, debates e seminá-
rios na própria plataforma da escola, jogos e leitura de 
imagens e de mundo através de pesquisas, buscando 
nos materiais do cotidiano uma nova forma de fazer arte 
onde os alunos possam se expressar e revelar seus coti-
dianos. Nas séries finais do Ensino Fundamental, essas 
experiências são aliadas ao currículo promovendo novos 
saberes dentro das técnicas artísticas, fundamentos da 
história da arte e novas formas de produzir arte digital, 
sempre aliados à pesquisas e iniciação científica, pois já 
existem novas formas de apresentações de trabalhos de 
final de curso nas graduações e em pós-graduações no 
formato digital como Podcasts e apresentações em ví-
deo pela necessidade do isolamento social. Estão sendo 
apresentados e incorporados ao planejamento de todos 
os seguimentos da educação básica, desde a Educação 
infantil até o Ensino Médio, visitas a museus virtuais 
agregando o conteúdo às experiências museais que an-
tes eram difíceis pela burocracia, custo elevado das saí-
das dos alunos das escolas físicas e consequentemente 
da falta de adesão do alunado.
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Segundo o poeta, escritor, filósofo e jornalista Er-
nest Fisher, a arte é uma realidade inútil que faz vibrar a 
humanidade. Nunca foi tão importante trabalhar a arte 
dentro desse contexto de confinamento e, muitas vezes, 
do ócio, seja ela através da música, do cinema, do teatro, 
porém de forma virtual. As “lives” preencheram a vida 
dos nossos educandos e a nossa também. Depois da Lei 
5.692/71 que pretendeu modernizar a estrutura educa-
cional brasileira, fixando as diretrizes e bases, que diz 
que as artes teriam cerca de duas horas por semana no 
currículo programático, vários cursos profissionalizantes 
em arte-educação surgiram daí pra frente. Com a atual 
Lei de Diretrizes e Bases, foram revogadas disposições 
anteriores e a matéria “Artes” foi reconhecida como 
disciplina, tendo seu ensino se tornado obrigatório na 
educação básica, conforme dispõe o parágrafo 2º do 
artigo 26: o ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. Dessa forma, até março de 2020, tínhamos 
na maioria das escolas das redes públicas e particulares 
no Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, aulas 
que variavam de 50 minutos até 90 minutos, uma vez 
por semana, com ou sem espaço físico apropriado para 
a experimentação e desenvolvimentos de fazeres e sa-
beres em arte. Com o ensino remoto, as aulas de artes 
passaram a acontecer 30 dias no mês, 7 dias na semana, 
24 horas por dia. Os alunos agora têm a oportunidade 
de se expressar na melhor hora do seu dia, não preci-
sando dividir o material ou os aparelhos digitais con-
comitantemente com outros componentes familiares.  
Mas por que os alunos não participam das atividades 
proposta pelos professores? O embate com a tecnolo-
gia dentro da sala de aula durante as aulas presenciais 
existia e os celulares eram vistos como um inimigo por 
muitos professores e gestores. As crianças e jovens, 
sejam da rede pública ou da rede particular, seguravam 
seus celulares mesmo sem utilizá-los pelo simples fato 
de estar com eles. Porém, houve uma queda de partici-
pação dos alunos nas atividades no começo do último 
trimestre, principalmente da 3ª série do Ensino Médio, 
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cujo objetivo ao ingresso às universidades perdeu o sen-
tido. É fato também que existe uma questão marcada 
pela desigualdade social que está diretamente ligada 
ao não comparecimento nas aulas virtuais. Publicado 
em 17/05/2020 na EBC Brasil (https://agenciabrasil.ebc.
com.br), 4,8 milhões de crianças e adolescentes, na faixa 
de 9 a 17 anos, não têm acesso à internet em casa. Eles 
correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa 
etária. E, de acordo com a última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), 79% dos estudantes de 5 
a 17 anos da rede pública tinham acesso à internet, con-
tudo limitado. Entre os alunos da rede privada, são 97%, 
segundo tabulação da consultoria de dados, podendo 
haver ainda diferenças de acesso por região. Com o 
tempo passando, sem uma perspectiva de vacina e, con-
sequentemente, de uma volta às aulas de forma segura, 
o aumento das angústias do nosso alunado é inevitável. 
Muitos especialistas têm alertado sobre os efeitos para a 
saúde mental das crianças e jovens se sentindo isolados 
de seus pares e amigos como resultado do lockdown e 
do fechamento das escolas. Já é uma realidade os vários 
casos de alunos afastados das atividades remotas com 
quadros de depressão. Então, a arte se torna cada vez 
mais fundamental em seu papel antidepressivo. Apesar 
disso, a falta de comprometimento com as aulas de artes 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental tem outros 
fatores. Os problemas são diversos: além das famílias 
sem acesso à internet, são poucos os programas e as 
politicas públicas sobre aulas remotas pelas prefeituras 
de vários municípios, a indisponibilidade das famílias 
por trabalharem em serviços essenciais, entre outros 
fatores. Na rede particular, os problemas são outros: um 
equipamento por família, a falta de comprometimento 
em se organizar numa escala de afazeres dividindo seus 
próprios trabalhos remotos e as aulas, entre outros. 
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No caso especifico das aulas de artes virtuais, não 
ter um local adequado para o desenvolvimento das prá-
ticas artísticas está sendo um grande motivador para a 
evasão da sala de aula remota. Novas estratégias em vá-
rias escolas estão sendo montadas para o incentivo do 
fazer artístico em casa, como mandar via DriveThru ma-
teriais artísticos que ficaram fechados nas escolas, dan-
do a oportunidade da criança experimentar, vivenciar, 
criar e promover a autonomia usando a tecnologia para 
registrar essa vivência. Sendo assim, da mesma forma 
que algumas escolas têm um espaço propício para o de-
senvolvimento do fazer artístico, com a carga horária de 
50 minutos, nas salas de artes, por que não termos em 
casa esse mesmo espaço com uma carga horária amplia-
da, dando à criança a oportunidade de desenvolver sua 
criatividade no seu tempo? Por que não organizarmos 
os materiais do cotidiano como sendo materiais artísti-
cos? Por que não dar à criança a oportunidade de de-
senvolver no seu espaço sua autonomia despertando o 
ato criador, possibilitando meios para o desenvolvimen-
to dessas atividades através de propostas síncronas ou 
assíncronas? Por esses motivos, a necessidade de ter-
mos em casa um canto para as produções artísticas que 
nas minhas aulas eu chamo de “atelier de produção”.
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Considerações Finais

O ensino da arte não visa formar artista plástico, 
músico, ator, cantor ou fotógrafos profissionais. A arte 
deve ser para nossas crianças e jovens momentos de 
prazer, descontração e relaxamento, mesmo com essa 
nova maneira de trabalho, onde o conteúdo previamen-
te planejado se dá de forma remota. A Arte faz parte do 
currículo no sistema educacional de vários países não 
só para auxiliar as crianças a obter habilidades motoras, 
mas também para ajudar a criança e o jovem a expressar 
seus sentimentos usando como ferramentas a expres-
são artística e suas diversas linguagens não verbais (pin-
tura, desenho, música, teatro, escultura), sendo possível 
entendê-los e conscientizá-los de que eles têm uma voz 
que merece ser ouvida. O papel da escola nesse con-
texto e, consequentemente, das artes é criar bases e ir 
além do que já conhecemos como forma de ensinar, sem 
desprezar as limitações dos nossos alunos e nossas en-
quanto professores/aprendizes, sem desprezar as for-
ças que atuam na contramão do nosso fazer, valorizan-
do sempre nosso acervo e nosso patrimônio vivencial. É 
urgente adaptarmos nosso cotidiano residencial à essa 
nova realidade, transformando os espaços de trabalho 
em “home offices” ou em “ateliers de produção”. A his-
tória está sendo escrita, e aqui teremos uma ruptura pré 
e pós covid-19, com as vivências onde as escolas con-
tinuam sendo ativas através das experiências de erro e 
acerto para uma nova forma de educar, mais libertadora 
e autônoma, tornando de fato nossas crianças e jovens 
protagonistas de seus aprendizados, tendo os profes-
sores como mediadores oferecendo conteúdos básicos, 
dentro do currículo mínimo, para que com autonomia, 
possam transformar o conhecimento no que realmente 
importa para seguirem em frente tanto na vida acadêmi-
ca, quanto no mercado de trabalho.
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