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ENSINO DE ARTES VISUAIS A DISTÂNCIA: LIMITES E POSSIBILIDADES. 
 
 

Nayara Joyse Silva Monteles - UFG. 
 
 
 
RESUMO: O presente artigo propõe uma reflexão, sobre as possibilidades de ensino com 
entrelaçamento de duas áreas de conhecimento: artes visuais e cultura visual,na 
perspectivas de (re)pensar o cenário pedagógico do Curso de Graduação em Artes Visuais 
a distância. É necessário, enfatizar que a discussão parte de uma etnografia virtual, com 
base na análise do ambiente virtual de ensino e da experiência de professora tutora e 
formadora no processo de mediação. Nesse sentido, com intuito de ampliar as percepções 
sobre o ensino de artes visuais a distância, a cultura visual e o ambiente virtual de 
aprendizagem, são traçadas discussões com autores como: Leda Guimarães (2010); 
Fernando Hernández (2001); Raimundo Martins &Irene Tourinho (2009); Pierre Lévy ( 
1999). 
 
Palavras-Chave: Ambiente Virtual de Aprendizagem. Ensino de Artes Visuais a distância. 
Cultura Visual. 
 
 
 
RESUMEN: este artículo propone una reflexión sobre las posibilidades de enseñanza con 
entramado de dos áreas de especialización: artes visuales y la cultura visual, sobre las 
posibilidades de (re) pensando en escenario pedagógico de la Licenciatura en artes visuales 
a distancia. Es necesario enfatizar que la parte de la discusión de una etnografía virtual, 
basado en una análisis del entorno virtual de enseñanza y formación docente y experiencia 
en el proceso de mediación. En consecuencia, con el fin de ampliar las percepciones sobre 
la enseñanza de las artes visuales la cultura visual, distancia y ambiente de aprendizaje 
virtuales, son discusiones trazadas con autores tales como: Leda Guimarães (2010); 
Fernando Hernández (2001); Raimundo Martins & Irene Tourinho (2009); Pierre Lévy 
(1999). 
 
PALABRAS CLAVE: Entorno Virtual de aprendizaje. La distancia de la educación de las 
artes visuales. Cultura visual. 
 
 
 
 
1. Em contexto: pensando na EAD. 

A crescente disseminação de computadores e a popularização da internet 

proporcionaram ao sistema educacional brasileiro transformações relevantes. Nesse 

contexto, de aumento significativo de utilização da internet e o processo de acesso 

às Tecnologias de Informações e Comunicação – TIC formam criados cursos de 

formação para preparação dos profissionais de área diversificadas. 
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Na perspectiva de delinear o contexto da educação a distância no Brasil, o professor 

e pesquisador Reginaldo Moraes (2010) traça um perfil da EAD e esclarece que a 

relação existente entre tecnologia e educação é um elemento que se configura como 

objeto de estudo, enfatizando que essa parceria começa a se evidenciar na década 

de 30 no Brasil e, intensifica-se na década de 80.  

Essa relação entre computador, rede virtual/digital e mediação tem direcionado 

olhares de pesquisadores e professores, objetivando compreender e aprender com 

esse processo de interatividade. De acordo com a professora e pesquisadora 

Raquel Moraes (2002), ao realizar estudos e experiências sobre Informática na 

Educação, formar recursos humanos para o ensino, a pesquisa, e criar programas 

de Informática por meio de equipes multidisciplinares representam possibilidades de 

estudos nesse campo de conhecimento. Nesse caso, ressalta-se a formação de 

professores de artes visuais é um campo interessante e ao mesmo tempo 

convidativo a pesquisa pela especificidade da área de conhecimento que é 

teórico/prática. 

No que se refere especificamente ao ensino a distância, a criação e oferta de cursos 

na modalidade a distância tem como perspectiva capacitar, qualificar, formar entre 

outras possibilidades, pessoas para atuarem na área de educação. Sobre este 

assunto, Costa (2008), corrobora com o pensamento de Moraes (2002) ao 

esclarecer a importância de estudos que se encaminham para a investigação dos 

processos educativos relacionados com a modalidade de educação à distância, que 

na atual conjuntura apresenta uma grande oferta de cursos subsidiados pelas 

políticas educativas de expansão, principalmente, do ensino superior.  

Nesta nova configuração de formação em rede, os cursos de graduação em Artes 

Visuais a distância, objetivam formar professores de Arte para lecionarem em 

instituições de ensino, contudo, ressalta-se que esse processo de formação também 

é parte de uma política educacional do Ministério da educação que necessita ampliar 

o número de professores com formações específicas para aturarem na Educação 

Básica e Ensino Médio. Assim, torna-se indispensável pesquisar e discutir sobre a 

formação de professor de Arte na modalidade a distância, na perspectiva de 
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compreender os processos de mediação e a amplitude da cultura visual no contexto 

educacional, visto, que os estudos dessa área de conhecimento estão presentes no 

contexto educacional, neste caso, realça-se ensino a distância em Artes Visuais.  

A contemporaneidade, uma formação do 
artista/professor/pesquisador poderá estar em estado de pensar e 
refletir criticamente a diversidade de tendências e processos 
globalizantes, onde, de maneira geral, valores sociais e educativos 
sofrem embates, questionamentos ou são pressionados pelos apelos 
do senso comum ou midiático. (LAMPERT, 2009, p. 5)  

 
Até o momento de reflexão sobre o ensino de Artes Visuais a Distância, salienta-se 

a relevância a criação e atuação do curso. Contudo, seria necessário a realização de 

novas pesquisas para compreender o atual cenário do Curso de Artes Visuais – EAD 

no Brasil, visto a velocidade das mudanças não somente no cenário educacional 

mas, nos contexto e conceitos que revelem de fato os novos paradigmas deste 

curso. 

O curso acontece na plataforma Moodle, que possibilita o processo de interatividade 

entre os interatores, sendo estes: professor(a) formadores(as), professor(a) 

tutores(as) e cursistas. O dialoga é constante e acontece de forma sincrônica e 

assincrônica, permitindo ao educando organizar os seu horário para dialogar com os 

demais participante do grupo e professores(as). 

Cada ambiente virtual de aprendizagem-AVA, é organizado e estruturando pela 

Instituição de Ensino Superior – IES, neste caso, as escolhas das ferramentas1 

possibilitam pela plataforma MOODLE favorece a interatividade no sentido de fazer 

com que os professores repensem suas atividades pedagógicas diariamente para 

promover ações educacionais onde a aprendizagem é um elemento essencial. De 

acordo com Pierre Lévy (1999, p. 17) coloca que existe um “[...] conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. São 

esses mecanismos que potencializam as atividades interativas que são 

desenvolvidas de forma presencial e a distância. 
                                                           

1Ferramentas de aprendizagem são mecanismos que favorecem o processo de ensino, no qual, os professores 
promovem a interatividades entre eles e cursistas.  Assim, enquanto ferramenta é possível citar: envio de arquivo 
único, chat, fórum, wiki etc. 
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Ressalta-se, que tão importante como compreender a utilização das ferramentas 

disponíveis nos ambientes virtuais pensado pelas universidades, é necessário 

entender de que forma esses condensadores de conhecimento repercutem no 

processo de ensino e aprendizagem, assim, refletir sobre o que afeta e de que forma 

essa modalidade de ensino em artes visuais afetam os envolvidos nesse processo 

educacional. 

Ao falar sobre ambiente virtual de aprendizagem é essencial repensar o processo de 

desterritorialização, que tem como base os estudos realizados por Deleuze e 

Gattarri. Neste caso, direciona-se a discussão para a descentralização do espaço do 

saber, nesse sentido, as tecnologias da educação no campo de Artes Visuais 

mudam a forma como se percebe o ensino de aprendizagem colocando em foco 

questões espaciais conceituais e educacionais. Contudo, é importante esclarecer 

que estas discussões são (re)direcionadas para o ensino de artes visuais a distância 

por compreender que este modelo educacional trabalha com tecnologias de 

inteligência que promovem a expansão da forma de saber, uma vez que  moodle 

está localizada no ciberespaço2, assim o saber que a priori estaria restrito somente 

ao ambiente virtual de aprendizagem se espalhe por toda rede digital. 

Com base no pensamento de Pierre Lévy, é possível enfatizar o processo de 

desterritorialização dentro do contexto de cibercutura3, por entender que trata-se de 

uma sociedade com comportamento e uma cultura que fica localizado no âmbito 

virtual. 

[...] um sistema de proximidade (espaço) próprio do mundo humano 
(antropológico), e, portanto dependente de técnicas, de significações, 
de linguagem, de cultura, de convenções, das representações e das 
emoções humanas. (LÉVY, 1998, p. 22) 
 

De acordo com Deleuze e Gattarri a desterritorialização é caracterizada como um 

território/espaço que pressupõe uma reterritorialização, esse contexto, favorece a 

                                                           

2A denominada palavra “ciberespaço” foi criada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficçãocientífica 
Neuromante. Para Pierre Lévy, o ciberespaço é um novo meio de comunicação que emerge da interconexão 
mundial dos computadores. (LÉVY, 1999, p. 92). 
3Cibercultura de acordo com Lévy, se reporta ao conjunto de técnicas materiais e intelectuais, às práticas, 
atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem com o aumento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 
17) 
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abertura a novos espaços territoriais que são moveis, fluídos e descontínuos. 

(DELEUZE E GATTARRI, 2001) 

Os ambientes virtuais de aprendizagem se configuram dentro desse contexto acima 

citado, aonde os saberes veiculam de forma fluída e flexível, cuja a aprendizagem e 

o próprio processo se reconfiguram a partir de uma visão de uma educação 

emancipadora4, na qual os sujeitos se repensam enquanto seres críticos e 

participativos nesse contexto educacional de expansão, (re)construção e  

(re)configuração do curso de artes visuais a distância e do saber. 

1.2 No contexto entre cultura visual e ensino de em Artes Visuais a distância: 

pensando a partir da experiência de professora tutora, formadora e 

pesquisadora. 

A experiência enquanto professora formadora e tutora possibilitaram não somente 

(re)pensara atual conjuntura da EAD em Artes Visuais mas, reavaliar a postura 

educacional, neste caso, enfatiza-se a necessidade de pensar cotidianamente os 

modos de ensinar, os modo pensar, os modo de ver em Artes Visuais. Conforme 

observa Tourinho (2009) é essencial refletir sobre as representações, na perspectiva 

de compreender de que forma os discursos estão se (re) configurando fazendo 

surgir novos questionamentos, aspirações e dificuldades de transformações no 

ensino de arte a distância e de outras modalidades. 

É dentro desse contexto que educacional do Curso de Graduação em Artes Visuais 

a Distância, que surgem os primeiros questionamentos que estão imbricados ao 

longo do processo de reflexão sobre EAD, sobre a mediação pedagógica no ensino 

de Artes Visuais, sobre cultura visual e durante a escrita desse artigo. Dessa forma, 

questiona-se sobre: quais as possibilidades de interatividade no ambiente virtual de 

aprendizagem? Como se relacionam teoria e prática no ambiente virtual de 

aprendizagem? De que forma s mídias são trabalhadas na EAD? O que diferencia a 

trabalho pedagógico dos(as) tutores(as) e formadores(as) no ambiente virtual de 
                                                           

4Para melhor compreensão, visualizar pesquisa e apontamentos feito por: AGUIRRE, Imanol. Cultura Visual, 
política da estética e educação emancipadora. IN: MARTINS, Raimundo e TOURINHO, Irene (Orgs.). Educação 
da Cultura Visual: conceitos e contextos. Santa Maria: Editora UFSM, 2011, p. 69 – 111. 
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aprendizagem? A mediação pedagógica é desenvolvida de forma colaborativa ou 

individual? Existe metodologia e/ou metodologias de ensino no Curso de 

Licenciatura em Artes Visuais EAD? Como a imagem é trabalhada neste processo 

de mediação? Como a imagem é utilizada nesse cenário educacional? De que 

formam essa perspectiva pedagógica dialoga com os artefatos visuais? 

É interessante ressaltar, que este artigo não tem como objetivo responder a todos 

esses questionamentos, mas, trazer para as discussões questões relevantes que 

podem e/ou devem ser refletidas no cenário do ensino a distância em Artes Visuais 

e da Cultura Visual, por entender que ambas estão imbricadas nessa relação de 

ensino e aprendizagem, aonde os saberes ganham novos significados. 

Ao adentrar ao campo da cultura visual, enfatizam-se estão inseridos no processo 

de formação de professores na EAD, pois este campo traz reflexões significativas 

acerca das possibilidades no cenário pedagógico dos artefatos visuais.  

No que diz respeito à cultura visual, Dias (2008) afirma que,  

A cultura visual, como um campo emergente de pesquisa 
transdisciplinar e trans-metodológico, que estuda a construção social 
da experiência visual, é ainda extraordinariamente fluido, um 
conceito mutável sujeito a múltiplos conflitos. Entretanto, apesar das 
disputas em torno dele, há uma compreensão que a cultura visual 
enfatiza: as experiências diárias do visual e move, assim, sua 
atenção das Belas Artes, ou cultura de elite, para a visualização do 
cotidiano. Além disso, ao negar limites entre arte de elite e formas de 
artes populares, a cultura visual faz do seu objeto de interesse todos 
os artefatos, tecnologias e instituições da representação visual. 
(DIAS, 2008, p. 39). 

 

É evidencia-se a relevância da cultura visual no contexto contemporaneidade e no 

educacional, pois os artefatos visuais estão repletos de saberes que dialogam com 

novos conhecimentos e, que vão se enriquecendo e ganhando novos significados a 

cada novo olhar, nova análise e/ou nova leitura. 

Os entrelaçamentos são visíveis, ainda não pode-se afirmar que seja palpável uma 

vez que dialoga com o imaginário e também devido a necessidade de pesquisas que 

dêem corpo a esta perspectiva pedagógica. Nesse sentido, ressalta-se que a 
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palavra palpável, nesta pesquisa não se refere ao ato de tornar-se tátil, mas, no 

sentido de tornar-se visível. 

Assim, faz-se necessário compreender o processo de formação de professores de 

arte na modalidade a distância. Ressalta-se que não se pode ignorar a realidade em 

que o curso de Artes Visuais a distância encontra-se inserido, cujo o espaço virtual 

amplia as possibilidades de interacionais e de diálogos entre cursista e imagem. 

De acordo com o pensamento de DELORS (2001), ao falar de educação ressalta 

que:  

A educação ao longo de toda vida não é um ideal longínquo mas, 
uma realidade que tende, cada vez mais, a inscrever-se nos fatos, no 
seio de uma paisagem educativa complexa, marcada por um 
conjunto de alterações que a tornem cada vez mais necessária. Para 
conseguir organizá-la é preciso deixar de considerar as diferentes 
formas de ensino e aprendizagem como independentes umas das 
outras e, de alguma maneira, sobrepostas ou concorrentes entre si, 
procurar, pelo contrário, valorizar a complementaridade dos espaços 
e tempos da educação moderna. (DELORS, 2001, p. 104). 

A educação de acordo com Dolors é considerada complexa, entretanto, necessária, 

neste caso, ressalta-se a importância de se (re) pensar o contexto educacional de 

acordo com o tempo e espaço, considerando assim as diferentes formas de ensino, 

ou seja, de prática metodológica.  

Sobre o processo metodológico em artes visuais a distância, a professora Leda 

Guimarães ( 2010) esclarece que: 

Curso apresenta três pilares que têm por base a articulação entre a 
teoria e a prática no processo de formação. Concebendo o conceito 
de sujeito que pensa, age e transforma suas práticas durante o seu 
processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que essas práticas 
interferem e articulam na construção conceitual e teórica desse 
sujeito. (2010, p. 2198). 

Ao abordar a metodologia de ensino proposta para o Curso de Graduação em Artes 

Visuais, a professora Leda (2010), nos permite repensar se de fato esses pilares 

educacionais da Abordagem Triangular estão presentes e de que forma e em qual 

momento se evidenciam nas ações propostas por tutores(as) e professores(as) 

formadores(as) e aponta outro fator, que é o fato do curso ser teórico e prático. 
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Enfatiza-se que é a complexidade do curso, a crescente utilização do ciberespaço, a 

interatividade e agentes interatores que se evidenciam a necessidade de ações 

significativas. 

Esse perfil metodológico, citado pela professora Leda permite um diálogo constante 

entre imagens e sujeitos na construção do saber. As mídias proporcionam um 

diálogo aberto entre esses elementos. É interessante perceber como as redes 

sociais já favorecem esse diálogo e que trabalhar as imagens e as visualidades não 

é um viés somente do campo da arte, contudo é importante observar que a cultura 

visual é um campo vasto, e que não pretende-se nesse contexto delimitar somente a 

análise de imagem mas, ao processo de mediação, aos modos de ver, aos 

processos interacionais de criar e se relacionar com os elementos imagéticos. 

Assim, esta é uma relação complexa cujos olhares ressignificam o saber acerca dos 

modos de ver, criar e relacionar-se com a imagem. 

Como observa W. J. T. Mitchell, ao realizar um estudo sobre as imagens a partir dos 

estudos de Jaques Rancière, enfatiza que... 

[...] a imagem (como sempre) antecede a palavra, prenunciando o 
futuro – se ao menos soubéssemos lê-lo. É o signo mais antigo, o 
signo arcaico, o “primeiro” signo segundo C.S, Pierce. É por isso que 
as imagens não apenas “tem” um futuro vinculado a tecnologia e 
transformação social, mas são o futuro visto através de um espelho 
em enigma.( 2012, p.29) 

Ao realizar esse estudo a partir de Rancière, Mitchell faz menção a amplitudes e 

perspectivas da imagem e de possibilidades ainda desconhecidas desse contexto. 

Neste caso, pensa-se, haver ainda muitos caminhos a serem percorridos pelo no 

ensino de Artes Visuais a distância, um se mostra um fator relevante, pois o futuro, 

também diz respeito a busca e (re)encontro com novas perspectivas e paradigmas 

educacionais. 

Ao folhear e/ou visualizar os módulos trabalhados na educação a distância em artes 

Visuais, mais uma vez depara-se com a visualidade, não somente com imagens 

artísticas já consagradas pela Arte, mas com uma diversidade imagética. A abertura 

a esse leque de imagens faz com que mais uma vez amplie-se o universo de diálogo 
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e saberes. Assim, tanto as mídias impressas quando as digitais no ensino de Arte 

Visuais na modalidade a distância vislumbram novas perspectivas educacionais não 

somente no processo de criação mas, nos diversos diálogos que estão visíveis e 

invisíveis. 

Realça-se que os entrelaçamentos no contexto da Educação a Distância em Artes 

Visuais são visíveis em constantes, contudo, há muitos que ainda permanecem 

invisíveis. Ao observar os diálogos nos mais diversos espaços do AVA e das 

páginas digitais dos módulos, e fora desse círculo, percebe-se que os processos e 

prática de se ensinar com/através das imagens ainda permanecem ocultos, 

necessitando de novos olhares e novos direcionamentos. 

Essas práticas educacionais no ambiente se relevam ser multiculturais e 

interculturias, perpassando pelo âmbito da multidisciplinaridade a medida que 

dialogam entre com outras disciplinas e ares de conhecimentos afim, uma vez que a 

imagem não é somente utilizada no campo da Arte e da Cultura Visual, contudo, 

esse dialogo varia de acordo com a área e as necessidades de cada educando e 

ainda, de cada ser humano. 

Essa perspectiva de pensar os artefatos visuais e no contexto educacional do curso 

de artes visuais na modalidade a distância é uma tentativa de perceber e analisar os 

possíveis discursos neste cenário pedagógico. Diante das mídias interacionais, das 

possibilidades de diálogos, considera-se um retrocesso fechar os olhos para os 

saberes que estão inseridos em uma imagem. 

O ensino de Artes visuais a distância tem se mostrado uma caixinha de surpresa 

com diversos pontos a serem abordados, pesquisados, analisados, decifrados, 

contudo, esse estudo em particular acerca da cultura visual no cenário da educação 

a distância ainda estão em caminho bem inicial, nesse sentido, essa pesquisa uma 

pequena ponta, diante de tudo que é possível ver e entender nessa conjuntura 

educacional. 

A metodologia proposta pelo curso de educação a distância em Artes Visuais 

viabiliza o diálogo com imagens, contudo, é necessário pensar a postura do 
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educador diante desse contexto imagético, no qual é parte da vivência dos 

educandos inseridos nessa proposta de ensino. 

Esse artigo não consegue abarcar todas as discussões sobre arte, visualidade e 

educação, isto devido a amplitude da discussão. Dessa forma, que os 

questionamentos tecidos anteriormente ainda devem ser explanados em artigos 

posteriores, não com intuito de elucidar, mas, na perspectiva de refletir, discutir e 

compreender esses aspectos dessa modalidade de ensinar e aprender. Assim, 

ainda há muito para entender e mais ainda para pesquisar e tornar visível esse 

contexto educacional não somente no que remete-se ao campo da visualidade mas, 

das possibilidades metodológicas, deixando de pensar a EAD a partir dos 

parâmetros de ensino tradicional, visto os novos paradigmas educacionais, e ainda, 

ressalta-se não haver ainda limites apontados mas, a necessidade de pesquisar 

possibilidades. 
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