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RESUMO 
Este trabalho apresenta resultados parciais da pesquisa “A Cultura Visual no Brasil: o 
estado do conhecimento no período 2005-2015”, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em 
Ensino de Arte (GPEAV), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Analisa a construção 
desse discurso divulgado em textos acadêmicos, elaborados em programas de pós-
graduação, nos anais dos encontros da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas (ANPAP). Os resultados apontam, provisoriamente, para um crescimento 
significativo de pesquisas, especialmente, em programas de pós-graduação de Artes e 
Comunicação. Apesar de manter uma coesão discursiva, observa-se a utilização de 
nomenclaturas diferentes e diversas apropriações de conceitos estruturadores sobre as 
visualidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
discurso; educação da cultura visual; visualidades. 
 
 
RESUMEN  
Este artículo presenta los resultados de la investigación " La cultura visual en Brasil: el 
estado del conocimiento en el período 2005-2015 ", que esta siendo desarrollada por el 
Grupo de Pesquisa em Ensino de Arte (GPEAV), da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Analiza la construcción de este discurso publicado en textos académicos 
elaborados en programas de postgrado y en los anales de las reuniones de la Associação 
Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). Los resultados indican, 
provisionalmente, un crecimiento significativo en la investigación, especialmente en 
programa de Artes y Comunicación. Mientras se mantiene una cohesión discursiva, se 
observa el uso de diferentes nomenclaturas y varios créditos de estructuración de conceptos 
de las artes visuales. 
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Introdução 

A Cultura Visual é um campo de estudo que vem atraindo pesquisadores que se 

situam entre as fronteiras das Artes e das Ciências Humanas desde a década de 

1980. A produção acadêmica sobre esse campo de estudo é extensa e, no Brasil, a 

Coleção Educação da Cultura Visual, editada pela Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), organizada por Martins; Tourinho (2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 

2010, 2009), reúne grande parte da bibliografia disponível em língua portuguesa.  

No ano de 2005, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 

(ANPAP) dedicou seu Encontro ao tema da Cultura Visual e Desafios da Pesquisa 

em Arte. Em encontros posteriores, outras pesquisas foram divulgadas, tendo como 

referência a cultura visual e as visualidades, quer seja com o enfoque educacional 

ou artístico.  

Apesar da acelerada produção acadêmica sobre Cultura Visual no País, ainda faltam 

estudos que realizem uma cartografia sobre esse discurso sistematizado e 

produzido. De que modo vem sendo construído esse campo de estudo no Brasil? 

Quais aspectos contextuais mobilizam a emergência da Cultura Visual na Educação 

e no Ensino da Arte no Brasil? Quais as áreas do conhecimento, categorizadas pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que se 

interessam por esse campo? Quais os polos de produção acadêmica? É possível 

reconhecer opções conceituais e abordagens metodológicas entre pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros? Quais as concepções de Cultura Visual e de visualidade 

que circulam nesses trabalhos? Seria possível reconhecer opções conceituais, 

abordagens metodológicas comuns entre os polos de produção acadêmica? Quais 

as contribuições e pertinência destas publicações para a área da Educação e Ensino 

de Arte? É possível reconhecer proposições da Cultura Visual para a mediação 

pedagógica na Escola Básica no Brasil? Que terminologias adotam para denominar 

este campo?  

É a partir desses questionamentos que o Grupo de Pesquisa em Ensino das Artes 

Visuais (GPEAV), do Departamento de Artes Visuais (DAV), em parceria com o 

Departamento Metodologia da Educação (DME), da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), vem desenvolvendo pesquisas para traçar uma cartografia da 
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produção acadêmica brasileira sobre o discurso da Cultura Visual, no período de 

2005 a 2015. 

Aspectos metodológicos 

O período de 2005 foi determinado como data inicial para o levantamento da 

produção acadêmica sobre a Cultura Visual, devido ao fato de se localizar, nesse 

ano, o primeiro Encontro da ANPAP dedicado ao tema. Considera-se que a 

produção discursiva sobre a Cultura Visual, no período determinado, é necessária 

para que seja possível sistematizar um conjunto de informações e resultados já 

alcançados. Essa sistematização permitirá indicar as possibilidades das diferentes 

abordagens teóricas, além de identificar duplicações e ou possíveis contradições, 

sinalizando lacunas e tendências. A cartografia dessa produção acadêmica contribui 

com a organização de uma sistematização no campo das pesquisas educacionais 

sobre a Cultura Visual, dando visibilidade sobre o que e onde se discute; o que se 

questiona e as posições assumidas no debate; quais pesquisas já foram realizadas, 

a partir de quais questões e seus achados. 

A pesquisa exploratória, de caráter bibliográfico, se constitui em um levantamento e 

análise do discurso sobre o tema (FERREIRA, 2002). Neste momento, organiza-se 

em torno de três fontes de consulta: Banco de Teses da CAPES; Anais dos 

Encontros da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas (ANPAP) e 

Coleção Educação da Cultura Visual, da UFSM. 

Análise do discurso da cultura visual no Brasil 

O termo discurso é proveniente do latim, do substantivo discursus e do verbo 

discurrere. Significa um movimento “para atrás e para adiante”, “um ir aqui e além” 

ou “um andar em uma direção ou desde um ponto inicial”. A etimologia mostra, 

ainda, que o termo discurso remete à noção de percurso, no sentido de ser também 

um trajeto, um traçado e um trançado de idas e vindas de palavras, de imagens, de 

ações e de sentidos.  

A análise do discurso centra-se no “como e porque se pensa a Cultura Visual”. 

Questiona a maneira como esse discurso vem sendo sistematizado e interpretado 
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no contexto brasileiro. Neste aspecto, o discurso é visto como um pensamento que 

se efetiva como prática social, por meio de palavras, imagens e ações de sentidos. 

Não é pretensão desta pesquisa analisar como o saber está sendo apreendido pelos 

sujeitos leitores, mas como o conhecimento ou o discurso da Cultura Visual, no 

Brasil, está sendo sistematizado em textos escritos no âmbito acadêmico.  

Servindo-se do próprio referencial da cultura visual, não é condizente compreender 

esse discurso como uma criação original, como algo de fora que extrapola um 

contexto discursivo existente. É uma fabricação que faz parte das regras e do 

repertório de discursos que integram uma determinada época e contexto cultural. 

Esta pesquisa é uma tentativa de caracterizar a maneira como esse discurso vem 

sendo construído, atentando para a sua singularidade e para o seu roteiro de 

ramificações teóricas ou filosóficas.  

Os autores estudados, junto com os considerados “pioneiros” e que estão listados 

no tópico seguinte, servirão de referência para a análise do discurso. Trata-se de 

uma pesquisa que se serve dos próprios enunciados da cultura visual para analisá-

lo. Os enunciados principais foram “dissecados” em perguntas que nortearão a 

reflexão a partir da consulta aos textos enfocados. Seguem os questionamentos 

norteadores da análise:  

1 Qual(is) nomenclatura(s), o texto emprega (cultura visual, educação cultura visual 

ou outras)?  

2 Se emprega mais de uma nomenclatura, qual(is) a(s) diferença(s) adotadas? 

3 Como caracteriza o campo da Educação da Cultura Visual?  

4 Quais aspectos contextuais justificam / mobilizam / legitimam a emergência da 

Educação da Cultura Visual?  

5 Qual o foco (objeto de estudo) indicado pelo autor para o campo da Educação da 

Cultura Visual?  

6 Em que fontes se baseia? Quais suas referências teóricas e/ou áreas de 

conhecimento e/ou outros autores?  
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7 Qual o entendimento do autor sobre a Educação da Cultura Visual?  

8 Qual a concepção de visualidade?  

9 Quais as recomendações dadas para desenvolver projetos/experiências em 

Educação da Cultura Visual? 

10 Quem fala, de onde e como o faz? 

A Cultura Visual no Brasil 

A partir do estudo de Dikovitskaya (2005), procuramos realizar um levantamento 

bibliográfico das publicações no Brasil em que o termo Cultura Visual está presente. 

Uma das primeiras publicações nesse campo que conseguimos rastrear, até o 

momento, é a publicação da Revista Cultura Visual, editada semestralmente pelo 

Programa de Pós Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), desde 1997. A missão da revista é difundir a reflexão acerca das Artes 

Visuais e do Design, nos âmbitos teórico e prático, contemplando estudos em 

História, Teoria e Crítica da Arte e do Design, bem como Poéticas Artísticas.  

Encontramos, em 1998, a tradução de um artigo do professor de História da Arte, da 

Universidade de Rochester, Estados Unidos, Douglas Crimp, intitulado Estudos 

Culturais, Cultura Visual, publicado na Revista da USP. Crimp insere-se na tradição 

dos Estudos Culturais por entender que esse campo colabora, como intervenção, na 

transformação cultural, e não somente como uma crônica do que acontece. Em suas 

análises, Crimp reconhece os efeitos da representação da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e como afetam a vida dos portadores. Sinaliza 

que a Cultura Visual pode ser compreendida como “o objeto do estudo nos estudos 

visuais, como uma área mais estreita dos estudos culturais” (CRIMP, 1998, p. 80). 

Segue a publicação do livro Cultura Visual, mudança educativa e projeto de trabalho, 

de Fernando Hernández (2000). Essa publicação evidencia que as narrativas que 

conduziram as experiências curriculares em Arte são construções históricas que 

funcionam como discurso que enquadram como se deve ver, falar ou fazer em torno 

das obras artísticas e representações visuais das diferentes culturas, como também 

dotam de poder a quem estabelece esses discursos. Indica que o emergente campo 
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da Cultura Visual poderia reorientar as práticas de Ensino das Artes Visuais e até 

mesmo a organização da instituição escolar. Considera que, ao invés de perguntar 

sobre o que se vê na imagem e a história que a obra conta, os docentes poderiam 

questionar o que vemos de nós nessa representação visual, como essa 

representação contribui com a nossa construção identitária, nosso modo de ver e 

nos ver no mundo. 

Em 2003, o artigo Fontes visuais, Cultura Visual, História visual: balanço provisório, 

propostas cautelares, de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, sinaliza, não 

somente, o interesse dos historiadores pelas fontes visuais (iconografia, iconologia), 

mas também para um tratamento mais abrangente da visualidade como uma 

dimensão importante da vida e dos processos sociais. Analisa as contribuições 

trazidas para o estudo dos registros e dos regimes visuais pela História da Arte, 

Antropologia Visual, Sociologia Visual e Estudos de Cultura Visual. Concebe a 

História Visual, não mais um feudo acadêmico, mas como um conjunto de recursos 

operacionais para ampliar a consistência da pesquisa histórica em todos os seus 

domínios (MENESES, 2003). 

Ainda em 2003, a CAPES autoriza o Mestrado do Programa de Pós-graduação em 

Cultura Visual, da Universidade Federal de Goiás (UFG). Em 2010, esse Programa 

tem o doutorado aprovado, passando a ser denominado como Programa de Pós-

graduação em Arte e Cultura Visual. O programa organiza anualmente o Seminário 

Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual, publica a Revista Visualidades, de 

periodicidade semestral, a Coleção Desenrêdos, de periodicidade variável, tendo 

publicado 4 volumes entre os anos de 2007 e 2014, além de manter o Grupo de 

Pesquisa em Educação e Visualidades, organizando vários colóquios sobre a 

temática.  

Em 2005, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP), 

dedicou seu Encontro ao tema da Cultura Visual e Desafios da Pesquisa em Arte. A 

partir de 2009, as publicações intensificam-se com a edição da Coleção Educação 

da Cultura Visual, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), organizada 

pelos professores Irene Tourinho e Raimundo Martins, da UFG.  

Dados iniciais 
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Adiante, expomos os dados iniciais da pesquisa de base quantitativa. A análise do 

discurso, que envolverá a Coleção Educação da Cultura Visual, está sendo realizada 

concomitantemente e seus resultados serão expostos em outras etapas.  

Em dezembro de 2015, localizamos 81 trabalhos em consulta ao Banco de Teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a partir 

do descritor cultura visual encontrado no título, resumo ou palavras-chave. 

Destacamos que os trabalhos localizados no Banco de Teses da CAPES referem-

se, apenas, aos anos de 2011 e 2012. 

Em relação à pós-graduação, 70 trabalhos foram produzidos em Programas de 

Mestrado Acadêmico, 10 em Programas de Doutorado em um em Mestrado 

Profissional. Esses Programas de Pós-Graduação estão localizados nas seguintes 

áreas de conhecimento, de acordo com a categorização da CAPES: Artes – 33 

trabalhos; Comunicação – 23; Comunicação Visual – nove; Educação – seis; 

História – quatro; um trabalho nas áreas de Arquitetura e Urbanismo, Desenho 

Industrial, Ensino de Ciências e Matemática, Geografia, Letras e Psicologia.  

Em relação aos polos de produção de conhecimento, na área de Artes, dos 33 

trabalhos localizados: 26 foram produzidos no Programa de Mestrado Acadêmico 

em Arte e Cultura Visual, da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia 

(GO); dois no Programa de Mestrado Acadêmico em Artes Cênicas, da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), em Salvador (BA); dois no Programa de Mestrado 

Acadêmico em Artes, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Rio 

de Janeiro (RJ); um no Programa de Mestrado Acadêmico em Artes, da 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), em São Paulo 

(SP).  

Na área de conhecimento Comunicação, dos 23 trabalhos localizados, 22 foram 

Produzidos em Programas de Comunicação e um em Programa de Comunicação 

Social. Destacam-se como polos de produção de conhecimento na área de 

Comunicação: 20 no Programa de Mestrado Acadêmico em Comunicação, da 

Faculdade Cásper Líbero (FCL), em São Paulo (SP); um no Programa de Mestrado 

Acadêmico em Comunicação, da Universidade Paulista (UNIP), em São Paulo (SP); 

um Programa de Mestrado Acadêmico em Comunicação, da Universidade Federal 
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de Pernambuco (UFPE), em Recife (PE). Em Comunicação Social, com um trabalho 

o Programa de Mestrado Acadêmico em Comunicação Social, da Universidade 

Metodista de São Paulo (METODISTA), em São Bernardo do Campo (SP).  

Na área de conhecimento Educação, dos seis trabalhos, quatro foram desenvolvidos 

em Programas de Mestrado e dois em Programas de Doutorado. Destacam-se como 

polos de produção desse conhecimento: dois trabalhos no Programa de Mestrado 

Acadêmico em Educação, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); um no 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, em Porto Alegre (UFRGS); um no Programa de Mestrado Acadêmico 

em Educação, da Universidade Federal de Minas Geris (UFMG), em Belo Horizonte 

(MG). Os dois trabalhos de Doutorado foram desenvolvidos no Programa de 

Doutorado em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto 

Alegre (UFRGS). 

Na área de Conhecimento História, dos quatro trabalhos, três são de nível 

Doutorado e um de Mestrado. Os polos de produção desse conhecimento são: um 

trabalho no Programa de Doutorado em História, da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), em Belo Horizonte (MG); um no Programa de Doutorado em 

História, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); um no Programa de 

Doutorado em História, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

(PUCRS), em Porto Alegre (RS); um trabalho do Programa de Mestrado Acadêmico 

em História, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em 

Florianópolis (SC).  

As demais áreas do conhecimento com um único trabalho, referem-se aos seguintes 

Programas de Pós Graduação: Programa em Arquitetura e Urbanismo, da 

Universidade de São Paulo (USP), em São Paulo (SP); Programa de Doutorado em 

Design, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), no Rio de 

Janeiro (RJ); Programa de Mestrado Profissional em Ensino Científico e 

Tecnológico, da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI), em Erechim (RS); Programa de Doutorado em Geografia, da Universidade de 

São Paulo (USP), em São Paulo (SP); Programa de Doutorado em Estudos 

Linguísticos e Literários em Inglês, da Universidade de São Paulo (USP), em São 
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Paulo (SP); Programa de Mestrado Acadêmico em Psicologia, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro (RJ).  

Em relação aos Anais da ANPAP, foi possível realizar, até este momento, o 

levantamento entre os anos de 2007 e 2015, em virtude desses documentos 

estarem disponíveis para consulta pública no website da Associação. Para a coleta 

de dados nesses documentos também partimos dos descritores Cultura Visual e 

visualidade presentes no título, resumo ou palavras-chave dos trabalhos publicados 

nos Anais da ANPAP. 

Tabela 1 – Quantidade de Trabalhos do campo Cultura Visual  
publicados nos Anais da ANPAP período 2007–2015  

ANO  QUANTIDADE  TRABALHOS CV  
2007 12 
2008 11 
2009 13 
2010 09 
2011 19 
2012 11 
2013 17  
2014 09 
2015 18 

TOTAL 119 
  

 

A partir da quantidade de trabalhos indicados na Tabela 1, iniciamos um processo 

de cruzamento de descritores para localizar os trabalhos sobre o campo da Cultura 

Visual na área da Educação. Buscamos nestes 119 trabalhos novos descritores 

presentes no título, resumo ou palavras-chave, que consideramos pertinentes à área 

educacional, a saber: educação, escola, ensino, aprendizagem, aluno.  A próxima 

tabela indica a quantidade de trabalhos publicados nos Anais da ANPAP, entre os 

anos de 2010 e 2015, no campo da Cultura Visual, na área da Educação e 

especificamente aqueles que relatam alguma intervenção em escola de Educação 

Básica. Consideramos intervenção experiências referentes à Projetos de Trabalho 

ou Pesquisa fundamentados no campo de estudo da Cultura Visual realizados em 

escolas de Educação Básica. 
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Tabela 2 – Quantidade de Trabalhos do campo Cultura Visual na área educacional publicados nos 
Anais da ANPAP período 2010–2015 

ANO  QUANTIDA DE  
TRABALHOS  

CV  

QUANTIDADE 
TRABALHOS  

CV/EDUCAÇÃO 

QUANTIDADE 
TRABALHOS 

 CV NA EB 

ESCOLAS  
MUNICÍPIOS -ESTADOS 

REGIÃO 
2010 09 07 01 Porto Alegre (RS) 

Sul 
2011 19 07 00  --- 
2012 11 05 01 Brasília (DF) 

Centro-Oeste 
2013 17  08 02 Duque de Caxias ( RJ) 

Sudeste 
La Paz, Bolívia 

2014 09 02 00 -- 
2015 18 12  05 Brasília (DF) 

Centro-Oeste 
Duque de Caxias (RJ) 

Vitória (ES) 
Sudeste 

Canoas (RS) 
Porto Alegre(RS) 

TOTAL 83 41 09  
     

 

A partir dos dados indicados na Tabela 2, podemos constatar que a quantidade de 

trabalhos apresentados nos Anais da ANPAP, fundamentados na Cultura Visual e 

que propõem alguma intervenção em escolas de Educação Básica, vem crescendo, 

destacando-se, quantitativamente, intervenções em escolas das regiões Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. 

Considerações transitórias 

Podemos concluir que, a partir dos dados indicados neste trabalho, o discurso sobre 

a Cultura Visual no Brasil vem se construindo na intersecção das áreas de Artes, 

Comunicação, Comunicação Visual, Educação e História. Em virtude dos interesses 

dos pesquisadores, por atuarmos nas áreas de Artes e Educação, o foco da análise 

do discurso sobre a Cultura Visual tem sido sobre essas áreas.  

Neste momento, ainda inicial para a dimensão da investigação pretendida, podemos 

considerar que a produção acadêmica brasileira na área de Cultura Visual é 

marcante e significativa. Configura-se no campo de conhecimento das Artes, 
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seguida pela área de Comunicação, sendo a UFG, na região centro-oeste do País, o 

polo que quantitativamente se destaca nessa produção, deslocando uma certa 

tradição das Universidades das regiões sudeste e sul predominarem na produção do 

conhecimento no Brasil. Na área da Educação, destaca-se a região sul, com os 

Programas da UFRGS e a UFSM. 
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