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A pesquisa procurou mapear os cursos de Licenciatura em Artes Visuais na modalidade 

Educação a Distância (EAD) no Estado de Santa Catarina, tendo como objetivo investigar a 

formação de professores no campo do ensino da arte. O estudo integra o projeto de pesquisa 

Observatório da Formação de Professores no Âmbito do Ensino de Arte: estudos comparados 

entre Brasil e Argentina - (OFPEA/BRARG), coordenado, no Brasil, pela Profa. Dra. Maria 

Cristina da Rosa Fonseca da Silva. O projeto do Observatório pretende investigar o processo da 

formação de professores no campo do ensino das artes, inicialmente através do levantamento e 

sistematização de pesquisas feitas desde o ano 2000 e que tratem de temas relevantes às relações 

entre formação de professores e ensino de arte. Nesse sentido, é possível mencionar as 

dissertações de mestrado de Giovana Bianca Darolt Hillesheim, “Um olhar para as pesquisas que 

abordam a formação de professores de artes visuais: caminhos percorridos e a percorrer” 

(2013) e a de Valéria Metroski de Alvarenga, “Formação inicial do professor de artes visuais: 

reflexões sobre os cursos de licenciatura no Estado do Paraná” (2015), ambas orientadas pela 

professora doutora Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva. O Observatório também pretende 

produzir material bibliográfico que auxilie outros pesquisadores da área. 

A pesquisa traçou inicialmente um breve histórico da implementação da Educação a Distância 

no Brasil. A modalidade está presente no Brasil desde meados do século XX, em cursos por 

correspondência como, por exemplo, os do Instituto Universal Brasileiro (1941). Firmou-se – 

ainda que por iniciativas isoladas – pelo incentivo de políticas públicas a partir dos anos 1980. 

Foi ainda mais difundida com as diretrizes postas pela LDBEN 9394/96. Continuou se 

expandindo desde o início dos anos 2000, com os cursos de formação docente emergencial e logo 

após, em 2005, com a criação do programa Pró-Licenciatura e da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB). Em 2014, segundo dados da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), o 

total de matriculados já ultrapassava a marca de 3,8 milhões.  

 Em seguida, a investigação buscou realizar um mapeamento das Instituições de Ensino 

Superior (IES) que ofertam o referido curso no estado e uma análise preliminar de suas matrizes 

curriculares. Tais instituições foram identificadas em consulta ao portal e-MEC, pertencente ao 

site do Ministério da Educação. No estado de Santa Catarina, dentre as 50 IES credenciadas para 

a EAD, 4 oferecem o curso de Licenciatura em Artes Visuais nessa modalidade. Após essa 

apuração, outros dados foram coletados nos sites das instituições e as informações confirmadas 

através do uso de e-mail, redes sociais e atendimento on-line disponível nos sites das IES.  

Como método de pesquisa, utilizou-se a abordagem qualitativa. Nas ciências sociais e na arte, 

as pesquisas têm por objeto de estudo o homem e sua construção cultural. Atualmente, para 
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pesquisar esses temas, usa-se uma abordagem epistemológica qualitativa. Isso as distingue das 

pesquisas das ciências naturais, em questões filosóficas e também em relação ao perfil do 

pesquisador, na maneira de coletar dados e de interpretá-los. O método qualitativo, menos rígido, 

permite que se tenha uma visão mais ampla do cenário pesquisado. 

Os principais resultados foram o mapeamento e a sistematização do material coletado, e, como 

seguimento, a elaboração do artigo “Análises preliminares da formação de professores de Artes 

na modalidade à distância em Santa Catarina” (RIBEIRO, C. S. e FONSECA DA SILVA, M. C. 

R., 2017), ainda não publicado. Admitimos a necessidade e a importância de tais estruturações, 

posto que possam vir a auxiliar novas pesquisas sobre o tema. Os mapeamentos e a organização 

de dados circunscritos adensam e alargam a área das pesquisas sobre o ensino da arte, ajudando a 

justificar a utilidade de mais estudos similares ou ainda tornando manifestas novas necessidades 

de pesquisa (FONSECA DA SILVA, 2013). Como enfatiza Fonseca da Silva (2013, p. 4), 

“poucos estudos se debruçam sobre o tema da formação nas licenciaturas em Artes Visuais e seus 

nomes correlatos”, resultando numa carência de “estudos específicos e demarcatórios”.   

Identificamos um constante crescimento da EAD no estado: Durante o tempo da pesquisa 

foram abertos 29 novos polos, enquanto outros 3 provavelmente fecharam ou trocaram de 

endereço. Além disso, em poucos meses, 3 das 4 IES modificaram suas matrizes curriculares. Ao 

comparar as matrizes, percebemos nelas um favorecimento às disciplinas relacionadas a temas 

como educação e pedagogia, em detrimento de disciplinas de processos artísticos ou história da 

arte, por exemplo. Verificou-se também, em todas as matrizes, uma ou mais disciplinas 

relacionadas ao tema Tecnologia, evidenciando provável aderência ao discurso – muito realçado 

na EAD – que defende o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) como forma 

de inclusão digital. Outro ponto observado – dentre outros – é o aparente estímulo à polivalência 

no ensino da arte, que aparece dentro das matrizes, por exemplo, em disciplinas de Educação 

Musical e Cênicas. Restam ainda muitas questões a serem respondidas. Por exemplo, como tais 

constatações afetam ou afetarão o processo de formação de professores de artes? Acreditamos 

que a oportunidade se dará em novos trabalhos. 
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