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No presente resumo iremos analisar as mudanças decorrentes no ensino de artes durante a
pandemia do novo Coronavírus através da implementação do ensino remoto. Para tal, foi
realizado um questionário online com dez questões, sendo nove discursivas e uma objetiva,
através da plataforma Google Forms, aberto a todos os professores de artes do país. O
questionário foi divulgado de forma virtual em grupos de WhatsApp e Facebook, contando
com a divulgação da equipe de pesquisadores do projeto Observatório da Formação de
Professores no âmbito do Ensino de Arte: estudos comparados entre Brasil e Argentina, no
qual esta pesquisa faz parte. Alcançamos 70 professores e selecionamos 54 para realizar o
estudo, considerando os questionários repetidos e os professores do Ensino Superior que não
foram alvo de análise. Dos 54 professores de artes, 52 trabalham na rede pública de ensino e
todos atuam na educação básica. Os professores participantes da pesquisa se dividem em 4
regiões, Norte, Sul, Centro-oeste e Sudeste e seis estados brasileiros: Santa Catarina, Paraná,
Goiás, Espírito Santo, Pará e Amazonas.

O ensino remoto surge no momento em que o ensino presencial usual não pôde acontecer
pelo risco de contágio ao vírus. Os professores relataram uma precariedade de condições
físicas, de estrutura e formação para a realização das aulas remotas, que não foram supridas
pela escola, deixando a responsabilidade de compra e investimento em equipamentos e
formações para os docentes. As carências refletiram no ensino de artes, quando perguntados
sobre a percepção de mudanças no ensino de artes visuais em razão do ensino remoto, foi
exposta uma perda na qualidade das aulas de artes e impossibilidade de realizar atividades que
dependessem de materiais básicos como papéis, tinta, tesoura, cola, etc, dessa forma as
atividades práticas tornaram-se pouco viáveis.

Com relação a participação e retorno das atividades pedagógicas durante a pandemia,
reunimos as principais respostas em quatro grupos, para demonstração em gráfico:
insatisfatório, satisfatório, razoável e outros (maioria das atividades entregues de forma
impressa e bom retorno apenas da parcela da turma que possuía condições de acesso para
participar). Além disso, 48,1% dos professores consideraram a participação insatisfatória, foi
mencionado que muitos estudantes sentiam-se desanimados, sem interesse e com
dificuldades, que se acentuavam pela falta de condições, com falta de espaço para as aulas,
equipamentos e questões financeiras agravadas pela pandemia.

A forma de trabalhar os conteúdos de arte também foi alterada no ensino remoto, os
professores demonstraram fazer um trabalho de síntese do conteúdo, que foi solicitado pelas
equipes pedagógicas. A forma de avaliação e acompanhamento também foi dificultada,
empobrecendo o acompanhamento do conteúdo e atividades artísticas. Os estudantes com as
condições materiais ideias puderam desfrutar de instrumentos que facilitam as aulas, como
editores de imagens, plataformas e acesso síncrono e assíncrono aos professores.
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A falta de investimento em formação adequada, recursos tecnológicos e estrutura física
para a atuação no ensino remoto teve como consequência a perda de qualidade do ensino de
artes durante a pandemia, negando o acesso aos materiais, conteúdos e mediação das práticas
artísticas, além de intensificar as condições precárias de trabalho para os professores. Dessa
forma, se evidencia a necessidade em investir no ensino e formar os docentes, garantindo
ambientes e recursos suficientes para o exercício da docência.

Figura 1. Participação e retorno dos estudantes nas atividades durante a pandemia.

Figura 2. Participação e retorno dos estudantes nas atividades durante a pandemia (Outros).
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