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RESUMO  
Este trabalho apresenta os resultados do levantamento bibliográfico realizado nos Anais dos 
Encontros da ANPAP, no período de 2005 a 2015. O objetivo é identificar a produção 
acadêmica sobre Cultura Visual que vem se construindo no Brasil. Integra-se a um projeto 
de pesquisa mais amplo, sobre o estado do conhecimento desse campo no Brasil, 
conduzido pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Artes Visuais (GPEAV), vinculado ao 
PPGAV – UFPB/UFPE. Dentre os 2.583 trabalhos apresentados nos dez encontros, foram 
localizados 123. Os resultados apontam que, apesar de não se destacar quantitativamente, 
os textos ampliam o debate sobre o Ensino de Arte em relação às visualidades com 
questões referentes aos afetos; à cidade, ao espaço urbano e público; ao cotidiano, ao 
corpo; ao gênero, à sexualidade e às identidades. 
 
PALAVRAS-CHAVE 

Cultura Visual; Visualidades; Levantamento bibliográfico; Anais da ANPAP. 
 
 
RESUMEN  
Este artículo presenta parte de los resultados obtenidos en la investigación La Cultura Visual 
en Brasil: el estado del conocimiento en el periodo 2005-2015, llevada a cabo por el Grupo 
de Pesquisa em Ensino de Artes Visuais (GPEAV), de la Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). El recorte de la investigación bibliográfica que se presenta, se refiere a los datos de 
las Actas de las Reuniones Anuales de la Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas (ANPAP), entre los años de 2005 y 2015. De los 2.583 trabajos presentados en los 
diez encuentros, fueron localizados 123. Los resultados apuntan que, a pesar de no 
destacarse cuantitativamente, el campo de la Cultura Visual amplía el debate sobre la 
Enseñanza de Arte con cuestiones referentes a los afectos; a la ciudad, al espacio urbano y 
público; al cuerpo; el género, la sexualidad y las identidades. 
 
PALABRAS-CLAVE 
Cultura Visual; Visualidades; Investigación Bibliográfica; Actas de la ANPAP. 
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Introdução 

Os campos de estudos costumam ser atravessados por inúmeras conexões que 

podem contestar as fronteiras disciplinares em incontáveis vozes simultâneas. Seus 

antecedentes e contextos resultam de um esforço coletivo que requer certo tempo 

para a sua aceitação (KUNHN, 1997). Hernández (2006) situa na década de 1970 os 

inícios do debate sobre as práticas da visão, dos meios e das representações visuais 

a partir de uma perspectiva cultural. Esse amplo debate emergiu em uma conjuntura 

intelectual marcada pelo esfacelamento da ideia de objetividade, razão e verdade; 

pela onda reivindicatória das minorias por reconhecimento; pela aceleração das 

trocas culturais por meio das tecnologias da informação e comunicação que vêm 

transformando a nossa compreensão sobre o próprio espaço/tempo em que 

habitamos, nossa memória e nosso conhecimento. Nessa conjuntura, vem se 

constituindo o campo multirreferencial, trans e interdisciplinar denominado de 

Cultura Visual, que assinala uma problemática de estudo e não um “objeto teórico” 

de contornos definidos e limitantes (MITCHELL, 2009), que move o pesquisador a 

explorar as fronteiras culturais, pois as representações visuais fazem parte do 

conjunto de práticas de discurso (MITCHELL, 2000). 

No Brasil, um primeiro levantamento bibliográfico em torno das publicações em que 

se utiliza o termo Cultura Visual em língua portuguesa, localizou a Revista Cultura 

Visual, editada semestralmente pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, 

da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com o seu primeiro número no ano de 

1998, ano anterior ao reconhecimento pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Ensino Superior (CAPES) desse programa de pós-graduação (SOUZA; 

HERNANDEZ, 2013). Segue-se a esta publicação, o artigo do professor de História 

da Arte, da Universidade de Rochester, Estados Unidos, Douglas Crimp, intitulado 

Estudos Culturais, Cultura Visual e publicado na Revista da USP, em dezembro de 

1998 (CRIMP, 1998). Cronologicamente, segue-se a esse artigo a publicação de 

Hernandez (2000), com o livro intitulado Cultura Visual, mudança educativa e projeto 

de trabalho, em 2000. Nessa publicação o pesquisador espanhol defende a tese de 

que o campo da Cultura Visual poderia reorientar as práticas de Ensino das Artes 

Visuais e até mesmo a organização da instituição escolar como um todo. A 

Universidade Federal de Goiás, em 2003, organiza o primeiro Programa de Pós-
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graduação em Cultura Visual Mestrado, porém em 2010, com a aprovação de seu 

doutorado, a denominação mudou para Programa de Pós-graduação em Arte e 

Cultura Visual - Mestrado e Doutorado (PPGACV).  

A problematização sobre a experiência visual também vem ganhando espaço nos 

Encontros da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP). 

Em 2005, a ANPAP, dedicou seu Encontro ao tema Cultura Visual e Desafios da 

Pesquisa em Arte. A intensificação de publicações sobre Cultura Visual tem gerado 

alguns questionamentos entre os pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Ensino 

de Artes Visuais (GPEAV), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tais como: 

De que modo vem sendo construído o campo de estudo da Cultura Visual no Brasil? 

Quais os centros de produção acadêmica? Quais as concepções de Cultura Visual 

que circulam nesses trabalhos? Quais as concepções de visualidade? É possível 

reconhecer fontes de referência, opções conceituais, abordagens metodológicas 

comuns entre os centros de produção acadêmica? Quais as contribuições e 

pertinência destas publicações para o Ensino de Arte e da Educação no Brasil? 

Quais as contribuições desses estudos para o cotidiano escolar e professores da 

Educação Básica do Brasil?  

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

estudos que realizem um balanço sobre o conhecimento produzido e apontem os 

enfoques mais pesquisados. Por essa razão, o GPEAV-UFPB vem elaborando um 

estado do conhecimento sobre a Cultura Visual no Brasil entre os anos de 2005-

2015. Esse estado do conhecimento pretende contribuir com a organização de uma 

memória no campo das pesquisas sobre Cultura Visual por considerar que a 

compreensão do estado do conhecimento sobre um campo de estudo, em um 

determinado período, é necessária ao próprio processo de sua construção, para que 

se sistematize, periodicamente, o conjunto de informações e resultados alcançados. 

Portanto, este artigo tem por objetivo apresentar dados obtidos no levantamento de 

comunicações registradas nos Encontros da ANPAP, no período de 2005 a 2015;  

identificar a quantidade de comunicações registradas nos Encontros da ANPAP 

nesse período a partir dos descritores cultura visual e visualidade; enumerar as 

comunicações registradas nos Encontros da ANPAP no período de 2005 a 2015 por 
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comitê e simpósio organizador do evento; indicar as palavras-chave das 

comunicações sinalizando os temas mais discutidos pelo campo da Cultura Visual. 

Procedimentos metodológicos 

Soares; Maciel (2000) destacam que os dados, os objetivos e as metodologias das 

pesquisas de estado do conhecimento não poderiam nem deveriam ter um término, 

por duas principais razões: a primeira, porque identificar e caracterizar o estado do 

conhecimento sobre determinado campo é fundamental e condizente com a sua 

dinâmica. A segunda razão envolve o caráter permanente das pesquisas de estado 

do conhecimento, pois, em um país como o Brasil, com poucas e precárias fontes de 

informação, o banco de dados que esse tipo de pesquisa produz precisa manter-se 

atualizado e torna-se relevante para pesquisadores e estudiosos. A relevância reside 

no entendimento que uma pesquisa sobre o estado do conhecimento é, segundo 

Messina (1998), um mapa que possibilita perceber discursos que podem parecer 

contraditórios ou descontínuos.  

Os anais da ANPAP foram escolhidos como fonte de informação em virtude dessa  

associação congregar pesquisadores, centros e instituições de pesquisa. Sua 

finalidade é promover e divulgar pesquisas no campo das artes plásticas e visuais. 

Seus pesquisadores organizam-se em comitês, com o objetivo de melhor agrupar as 

investigações História, Teoria e Crítica da Arte (CHTCA); Educação em Artes Visuais 

(CEAV); Poéticas Artísticas (CPA); Patrimônio, Conservação e Restauro (CPCR), 

Linguagens Visuais (CLV) e Curadoria (CC). 

Um dos primeiros desafios enfrentados neste processo de investigação foi a 

definição de descritores para a coleta dos trabalhos nos bancos de dados. Ao ser um 

campo emergente, em construção, com muitas divergências entre seus estudiosos 

em relação à sua delimitação e ao seu próprio objeto de estudo, a Cultura Visual não 

conta com um vocabulário específico. Por essa razão optamos pelo termo que 

denomina o próprio campo e por aquele que consideramos ser o conceito que 

diferencia a Cultura Visual de outros campos de estudo, que é o conceito de 

visualidade. Assim sendo, optamos por localizar os trabalhos que apresentassem os 

descritores cultura visual e ou visualidade no título, resumo ou palavras-chave das 

dissertações e teses.  
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Apesar dos Encontros da ANPAP se organizarem por Comitês e contarem com um 

específico de Educação em Artes Visuais (CEAV), o levantamento realizado coletou 

trabalhos em todos os comitês, em virtude do campo de estudo multirreferencial da 

Cultura Visual poder fundamentar pesquisas nas áreas dos demais Comitês. 

Durante a coleta, enfrentou-se algumas dificuldades relacionadas à precariedade da 

base de dados. Em incontáveis ocasiões, o website da ANPAP esteve em 

manutenção, bem como os links que enlaçavam aos Anais e diversas comunicações 

encontravam-se inativos. Vários trabalhos foram localizados em websites pessoais 

dos autores e outras bases de dados, porém só foi possível chegar aos outros 

domínios graças aos dados precisos de autores e títulos indicados nos sumários dos 

Anais. Outra dificuldade refere-se aos resumos, pois nem todos apresentam os 

elementos recomendados para compô-lo. Ao longo da coleta percebeu-se que as 

palavras-chave devem indicar os principais conceitos de um assunto ou campo de 

estudo e são úteis para a indexação, busca e categorização da produção 

acadêmica. Também foi possível identificar algumas inconsistências em relação às 

informações dos autores e suas vinculações institucionais, que foram dissipadas 

consultando a Plataforma Lattes. Apesar dessas dificuldades, estas não invalidaram 

a coleta e sistematização dos dados que fornecem significativas pistas a respeito da 

produção brasileira sobre Cultura Visual. 

  

Sobre os trabalhos que usam os descritores “cultura visual” e “visualidades” 

nos anais da ANPAP 

Finalizada a coleta de dados nos Anais da ANPAP, localizaram-se 123 trabalhos que 

apresentavam os descritores mencionados no título, no resumo ou palavras-chave 

dentre um total de 2.583 comunicações registradas nos Anais entre os anos de 2005 

a 2015. 

 
Quadro 1 – Total de comunicações apresentadas e trabalhos no campo da Cultura Visual 

 

ENCONTRO  
ANO 

TOTAL TRABALHOS 
APRESENTADOS 

TRABALHOS CAMPO  
CULTURA VISUAL 

14° ANPAP 2005  136 02 

15° ANPAP 2006 135 09 

16° ANPAP 2007 164 11 
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17° ANPAP 2008 201 11 

18° ANPAP 2009  308 13 

19° ANPAP 2010  227 08 

20° ANPAP 2011 332 16 

21° ANPAP 2012  177 11 

22° ANPAP 2013 326 17  

23° ANPAP 2014  286 09 

24° ANPAP 2015 291 16 

TOTAL 2.583 123 

PERCENTUAL 100% ≈ 4,8% 

 

Fonte: Anais da ANPAP 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 

Contata-se que do total de trabalhos apresentados ao longo dos dez encontros de 

2005 a 2015, 123 (aproximadamente 4,8%) exploram a temática da Cultura Visual. 

Esse quantitativo envolve os trabalhos apresentados nos vários Comitês e 

Simpósios. 

Quadro 2. Trabalhos localizados sobre Cultura Visual por Comitê/Simpósio 
 

ANO  QUANTIDADE TRABALHOS CV  COMITÊS - SIMPÓSIOS 

2005 02 CHTCA 02 

2006 09 CEAA  03 
CHTCA  01 

CLV 05 

2007 11 CEAA  06 
CHTCA  04 

CLV  01 

2008 11 CEAA  07 
CHTCA  03 

CLV  01 

2009 13 CEAV  08 
CHTCA  03 

CPA  02 

2010 08 CEAV  07 
CHTCA  01 

2011 16 CEAV  10 
CHTCA 03 

CPA  03 

2012 11 SIMP. 1  01 
SIMP. 3   01 
SIMP. 11  02 
SIMP. 12  07 

2013 17  SIMP. 1  03 
SIMP. 3  02 
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SIMP. 5  01 
SIMP. 7  10 
SIMP. 9  01 

2014 09 CEAV  01 
SIMP. 4  01 
SIMP. 5  04 
SIMP. 6  01 
SIMP. 8  01 
SIMP. 10  01 

2015 16 CEAV – 4 
CHTCA -1 
SIMP. 5 – 1 
SIMP. 8 – 1 
SIMP. 12 – 9 

TOTAL 123 CEAV – 46 
CHTCA – 18 

CLV – 7 
CPA – 5 

SIMPÓSIOS - 47 

   

Fonte: Anais da ANPAP 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. 
 
 

A partir do Quadro de n. 2, constata-se que no ano de 2005 as duas comunicações 

localizadas foram registradas no CHTCA. Em 2006, três no CEAA, um no CHTCA e 

cinco no CLV. No ano de 2007, seis no CEAA, quatro no CHTCA e uma no CLV. Em 

2008, sete no CEAA, três no CHTCA e uma no CLV. No ano de 2009, oito no CEAV, 

três no CHTCA e duas no CPA. No ano de 2010, a quantidade de uma comunicação 

no CHTCA, sete no CEAV. Em 2011, três no CHTCA, dez no CEAV e três no CPA. 

No ano de 2012, o Encontro foi organizado em torno de Simpósios, sendo 

registradas uma comunicação nos Simpósios 1 e 3, duas no Simpósio 11 e sete no 

Simpósio 12. Em 2013, temos três comunicações no Simpósios 1, duas no Simpósio 

3, um no Simpósio 5, dez no Simpósio 7 e uma no Simpósio 9. No ano de 2014, 

coletou-se uma comunicação no CEAV, uma no Simpósios 4, quatro no Simpósio 5, 

uma no Simpósio 6, uma no Simpósio 8 e 10. Em 2015, registrou-se uma 

comunicação no CHTCA, quatro no CEAV, uma no Simpósios 5 e 8, e nove no 

Simpósio 12. O Comitê que registra maior número de trabalhos é o Comitê 

Educação em Artes Visuais com 46, seguido pelo Comitê História, Teoria e Crítica da 

Arte com 18, sete no Comitê Linguagens Visuais, cinco no Comitê Poéticas Artísticas 

e 47 trabalhos nos diversos Simpósios, totalizando 123 trabalhos. 
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Sobre autores que usam os descritores “cultura visual” e “visualidades” nos 

anais da ANPAP 

Como um dos objetivos desta pesquisa é o de relacionar a autoria dos trabalhos que 

usam os descritores mencionados, apresenta-se, a seguir, uma análise do que 

encontramos. Em parceria com até quatro autores/pesquisadores ou individual, em 

2005, dois publicaram nos anais da ANPAP. A partir desse ano, a quantidade de 

autores cresceu substancialmente. Em 2006, foram 15 autores/pesquisadores; em 

2007, 12 autores/pesquisadores; em 2008, 15 autores/pesquisadores; em 2009, 19 

autores/pesquisadores; em 2010, 13 autores/pesquisadores; em 2011, 21 

autores/pesquisadores; em 2012, 13 autores/pesquisadores; em 2013, 21 

autores/pesquisadores; em 2014, 12 autores/pesquisadores e em 2015, o maior 

número com 24 autores/pesquisadores. Constata-se que, após 2005, foi uma média 

de 16 autores/pesquisadores por encontro da ANPAP. Observa-se que alguns 

autores/pesquisadores vêm pesquisando sobre o campo da cultura visual, com 

constância, apresentação sistemática e contínua de estudos focados nessa 

temática. Outros, em alguns momentos, usam os descritores mencionados para se 

referir a uma diversidade de imagens, podendo servir a diferentes enfoques teóricos. 

A análise do conjunto dos textos publicados revela uma profusão de palavras-chave    

utilizadas pelos autores/pesquisadores. Para alcançar o objetivo de descrever as 

palavras-chave das comunicações para sinalizar temas mais discutidos nas 

comunicações da ANPAP, realizou-se uma análise de conteúdo. Bardin (1979) 

adverte que não existe nenhum procedimento “pronto” para o uso em análise de 

conteúdo. Segue-se, apenas, algumas regras de base, uma vez que a técnica 

adequada a cada pesquisa tem que ser reinventada na construção da própria 

investigação. Dentre essas regras, destaca-se o processo de categorização, que 

pode ser definido como uma operação de classificação dos elementos constitutivos 

de um conjunto por diferenciação. A categorização a que se chegou na análise do 

conjunto das palavras-chave foi não apriorística, ou seja, as categorias não foram 

definidas a priori, mas elas emergiram do conjunto de palavras-chave. O ponto de 

partida dessa categorização foi a frequência de certos termos, a quantidade de 

vezes da palavra-chave mencionada e aproximação de sentido possível entre os 

termos empregados. Desse modo, identificamos termos relacionados a: marcos 
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teóricos; tipos e procedimentos de pesquisa; arte; lugares/tempos; 

artistas/coletivos/movimentos/obras/artefatos e poéticas artísticas. Abrangendo 

palavras relacionadas aos procedimentos e conceitos, destacam-se: 

linguagem/leitura; imagem; cultura; festas/folguedos; cultura visual; percepção; 

visualidade; educação/formação; pedagogias; ensinos; temas/questões.  

As palavras-chave identificadas nos trabalhos localizados nos Anais da ANPAP entre 

2005 e 2015 sinalizam uma complexa teia de relações. As palavras mais citadas 

foram os descritores cultura visual e visualidade. Percebe-se a multirreferencialidade 

do campo em torno das palavras-chave referentes aos Marcos Teóricos, com mais 

de uma menção à Estética, História da Arte, Multiculturalismo e Semiótica. Em 

relação aos Tipos e Procedimentos de Pesquisa, a palavra com mais de uma 

menção é Memória Docente, o que remete às investigações de narrativas sobre a 

construção de si, de docentes que se reconstroem em diálogo com seus passados, 

suas trajetórias e as ressignificam. Em torno da Arte e seu ensino, nota-se uma 

enfática menção à Arte Contemporânea, em sua modalidade visual, com menções à 

Arte/Educação, Arte Moderna, Arte Popular e Arte Relacional. Dentre as Poéticas 

Artísticas, destacam-se a Fotografia e o Cinema, com menções a outras mais 

tradicionais, como o Desenho Infantil e a Pintura. Também são enfatizadas palavras 

relacionadas com o campo educacional e várias menções à Educação da Cultura 

Visual, com destaque para as Pedagogias Críticas, também associadas à Pedagogia 

Crítica Feminista e Pedagogias Culturais. Dentre as palavras-chave que considerou-

se relacionadas aos Temas e Questões, as mais recorrentes são: afeto; cidade, o 

espaço urbano e público; o cotidiano, o corpo, gênero e sexualidade, as identidades 

culturais e a interdisciplinaridade, a mídia e moda. 

 

Conclusões provisórias... 

Conclui-se que, apesar do campo de estudo da Cultura Visual iniciar o debate sobre 

a visualidade há algumas décadas e contar com o esforço coletivo de vários 

pesquisadores, ele ainda requer tempo para sua aceitação. Entre os anos de 2005 e 

2015 foram apresentadas 2.500 comunicações nos Encontros da ANPAP, porém 

somente 123 se identificaram com os termos mencionados no título, resumo ou 
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palavras-chave. É possível que algumas comunicações que insiram-se no campo da 

Cultura Visual e foram apresentadas nos Encontros ao longo desses dez anos 

podem não ter entrado nesta coleta, pois constatou-se que alguns autores, que 

historicamente se vinculam a esse campo de estudo no Brasil, em algumas 

comunicações apresentadas nos Encontros não fizeram referência ao campo de 

estudo, nem ao conceito de visualidade no título, no resumo nem nas palavras-

chave. Isso também revela que há outros conceitos estruturantes da pesquisa com a 

Cultura Visual que não foram contemplados e que colaboraram para não inserir 

outros textos, como é o caso de narrativas visuais, subjetividade e representação, 

entre outros. Se tivéssemos cruzado esses descritores com os termos cultura visual 

ou visualidades, evidentemente, que a quantidade de trabalhos poderia variar. O 

estudo que o GEPEAV vem realizando dedica-se, neste momento, ao refinamento 

dos dados e cruzamento das palavras-chave encontradas no levantamento 

bibliográfico apresentado.  

  

Conclui-se que a profusão de palavras-chave utilizadas nas 123 comunicações 

focalizadas está relacionada com a multirreferencialidade do campo em torno de 

vários Marcos Teóricos, sendo os mais mencionados nesses trabalhos a Estética, 

História da Arte, Multiculturalismo e Semiótica. Em torno dos Tipos e Procedimentos 

de Pesquisa, a palavra com mais de uma menção é Memória Docente, o que remete 

às narrativas sobre a construção de si. Em relação à Arte e seu ensino, nota-se uma 

enfática menção à Arte Contemporânea, em sua modalidade visual, com menções à 

Arte/Educação, Arte Moderna, Arte Popular e Arte Relacional. Dentre as Poéticas 

Artísticas, destaca-se a Fotografia e o Cinema, com menções a outras mais 

tradicionais como o Desenho Infantil e a Pintura. Também são enfatizadas palavras 

relacionadas com o campo educacional e várias menções à Educação da Cultura 

Visual, com destaque para as Pedagogias Críticas, também associadas à Pedagogia 

Crítica Feminista e Pedagogias Culturais. Dentre as palavras-chave que considerou-

se relacionadas aos Temas e Questões, as mais recorrentes são: afeto; cidade, o 

espaço urbano e público; o cotidiano, o corpo, gênero e sexualidade, as identidades 

culturais e a interdisciplinaridade, a mídia e moda.  
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Mesmo que o campo da Cultura Visual não se destaque quantitativamente em 

relação ao total de comunicações apresentadas entre os anos de 2005 e 2010, 

amplia o debate sobre o Ensino de Arte com questões referentes aos afetos; a 

cidade, o espaço urbano e público; ao cotidiano, ao corpo; ao gênero, a sexualidade 

e as identidades. 
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