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CULTURA, ETNOGRAFIA E IMAGEM NO ENSINO DE ARTES VISUAIS 

 

Sicília Calado Freitas UFPB/ UFRJ 

 

RESUMO 

Este trabalho discute relações entre imagem, cultura e etnografia e suas possibilidades e 
contribuições para o ensino de artes visuais, tomando como base uma pesquisa bibliográfica 
e um estudo antropológico e etnográfico das imagens do Congado, em Montes Claros – MG. 
Acreditando que a imagem é um sistema complexo de significados, que dá sentido e forma 
a diversas expressões da cultura, ressaltamos a importância de constituirmos propostas 
educativas em artes visuais que contemplem a diversidade de imagens como uma realidade 
cultural, observando suas particularidades, interrelacionadas aos distintos contextos de sua 
origem. As perspectivas para o estudo etnográfico da cultura podem oferecer, assim, 
direcionamentos e concepções fundamentais para a abordagem das imagens nos processos 
de ensino-aprendizagem em artes visuais.  

Palavras-chave: cultura – imagem – ensino de artes visuais - etnografia - Congado em 
Montes Claros. 

 
ABSTRACT 

This paper discusse relations among image, culture and ethnografy and its possibilities and 
contributions for the education of visual arts. This study is based  in a bibliographical 
research and a anthropology and ethnografy study of the images of the Congado, in Montes 
Claros - MG. Believing that the image is a complex system of meanings, its points out out the 
importance to constitute educative proposals in visual arts that contemplate the diversity of 
images as a cultural reality, observing its particularitities, in the distinct contexts of its origin. 
The perspectives for the ethnografy study of the culture can offer, thus, basic aimings and 
conceptions for the boarding of the images in the processes of teach-learning in visual arts. 
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A presença das imagens e sua intensa multiplicação como uma característica da 

sociedade atual é algo que já vem sendo discutido por diversos autores, que 

destacam a importância da visualidade nas interações sociais, simbólicas e nas 

práticas culturais da sociedade (AUMONT, 1995; MEDEIROS, 1999). Neste 

contexto, conceitos distintos caracterizam o termo imagem, trazendo significações 

heterogêneas, o que torna complexa a tarefa de defini-la de uma forma objetiva, que 

dê de todas as suas dimensões, sem reduzir ou simplificar a riqueza dos fênomenos 

imagéticos.  
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Reconhecendo as imagens, em sua diversidade, e a multiplicidade de significações 

e características na atualidade, torna-se necessário compreendê-las em sua estreita 

e determinante relação com a cultura, o que faz do universo imagético elemento 

fundamental na configuração de particularidades identitárias dos diversificados 

contextos em que se estrutura. A produção de imagens e a conseqüente atribuição 

de significado ao universo imagético são, portanto, fenômenos culturais que 

representam as características estéticas e humanas das sociedades, sendo 

resultado das interações sociais, formas de organização, pensamentos e ações. 

Nessas interações, produzidas por e através das imagens, saberes são constituídos 

e (in)formam características culturais de cada indivíduo e grupo social.  

Assim, ao concebermos as imagens como um importante campo de saberes 

intrísecos a qualquer grupo social, destacamos a necessidade de (re)pensarmos 

práticas e abordagens de conteúdos significativos, relacionados à cultura popular, 

nos processos de ensino e aprendizagem em artes visuais na educação básica. 

Considerando essa perspectiva, este trabalho foi estruturado com o intuito de 

contemplar um universo cultural em que as imagens compõem um mundo de 

saberes e representações, inter-relacionado às demais formas de expressões que o 

caracterizam, sendo ao mesmo tempo determinado por tais expressões e, também, 

determinante delas: o Congado de Montes Claros- MG. Tomando como base uma 

pesquisa bibliográfica em antropologia, etnografia e ensino de artes visuais, e 

pensando em perspectivas para uma etnografia dessa manifestação congadeira, 

buscamos refletir sobre contribuições que um estudo dessa natureza pode trazer 

para o campo do ensino das artes visuais. 

Interrelações entre imagem, arte e cultura  

A diversidade de imagens e a multiplicidade de significados, valores e características 

que constituem cada uma delas, fazem da visualidade um complexo sistema cultural 

em que dimensões estéticas e simbólicas se interagem na constituição identitária de 

distintas manifestações sociais.  

Neste sentido, a imagem, quando relacionada à cultura, pode ser considerada como 

um elemento universal do pensamento e da comunicação humana, no sentido de que 

não temos referência de nenhum grupo cultural que não utilize a visualidade como 
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meio de expressão e comunicação (AUMONT, 1995; FRANCASTEL, 1990). 

Entretanto, a presença da expressão por meio das imagens tem em cada cultura 

usos, configurações, compreensões e significações diferenciadas, o que faz com que 

sua produção e entendimento esteja vinculada a um sistema particular de códigos 

culturais. Assim a construção de significados visuais se dá, conforme Aumont, não por 

construções inatas da imagem, mas na relação entre um processo histórico de 

construção sociocultural, que não é racional e planejado e sim constituído por 

contingências históricas, e processos fisiológicos e psíquicos humanos. 

No âmbito das artes, a imagem representa uma importante meio de expressão 

humana que, fazendo uso de diferentes elementos plástico-visuais, dão forma, 

identidade e sentido a manifestações culturais de uma determinada época, período e 

lugar. A imagem, enquanto arte, destaca-se como uma realidade visual que não se 

confunde com as demais realidades sociais e nem se reduz a elas. No universo das 

imagens, a arte constitui-se como uma das dimensões do social, pois é resultante de 

um pensamento figurativo que faz parte de sua cultura, natureza e da cognição 

humana. 

Conforme Francastel (1990), a imagem como uma forma de arte é “um dos modos 

pelos quais o homem informa o universo”, sendo o pensamento figurativo uma das 

formas de decodificação da realidade, que se utiliza de um veículo distinto da 

linguagem verbal e/ou das demais linguagens utilizadas pelo homem para significar 

e comunicar a sua experiência de mundo. Por tal razão, o pensamento figurativo 

deve ser compreendido como uma reflexão, ação e expressão do homem em 

relação ao seu meio através de linguagens ou atos que, embora não sejam 

autônomos, sempre são particularizados. 

No que tange especificamente ao universo das artes visuais, vivemos uma época de 

descobertas de novos universos e de novas formas de representações, em que a 

expressão visual tem não só sentido artístico, mas, sobretudo, cultural. Assim, 

elementos estético-visuais são utilizados como um meio de expressão humana sem, 

muitas vezes, ter fundamentalmente finalidades artísticas. Dessa forma, faz-se uso 

da arte, num sentido amplo da palavra, para representar distintos fatores culturais 

expressam o que determinado grupo ou contexto social acredita, vive, sente e 

pratica. 
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Esse sentido amplo do conceito de arte é compreendido por Geertz, no seu ensaio 

“Arte como sistema cultural”, onde o autor preconiza a diversidade cultural em 

detrimento de qualquer possibilidade de generalização: "a variedade da expressão 

artística é resultado da variedade de concepções que os seres humanos têm sobre 

como são e funcionam as coisas. Na realidade, são uma única variedade" (GEERTZ, 

1997, p. 181). E essa variedade está vinculada, intrinsecamente, à capacidade 

humana de transformar sentidos e percepções em algo concreto, sensível – a 

imagem, produto do pensamento figurativo gerado nas interações sociais. 

Compreendendo, a partir de Geertz, que a arte, e por derivação – a imagem - fazem 

parte de um conjunto de sentidos que ultrapassam a sua realidade objetiva, formal, 

técnica ou estética, podemos definir, assim, a imagem como um processo de 

configuração de percepções formuladas no mundo e das coisas do mundo, 

resultante de uma sensibilidade coletiva. Por isso, o estudo da imagem, como um 

sistema cultural, deve fugir de uma concepção funcionalista ou determinista, que 

busca seu significado como mecanismo de definição das relações sociais. Para 

Geertz “a conexão entre arte [imagem] e vida não se encontra neste tipo de plano 

instrumental e sim em um plano semiótico” (GEERTZ, 1997, p. 150, grifo meu). 

Perceber e analisar características essenciais da identificação visual de um 

fenômeno cultural como o Congado, nos possibilita compreender não só a 

visualidade desta manifestação em seus aspectos plásticos e imagéticos, mas, 

sobretudo, o sentido e os significados da imagem na constituição social e cultural do 

contexto congadeiro. Nesta perspectiva, torna-se fundamental direcionar a 

compreensão dos elementos imagéticos a partir da definição de Geertz (1989), que 

concebe cultura como um conceito “essencialmente semiótico”, onde o “homem é um 

animal amarrado a uma teia de significados que ele mesmo teceu” – a cultura, sendo 

esses sentidos constituídos a partir das interações sociais (Geertz, 1989, p. 15).  

Assim, tomando como base o pensamento de Geertz, Francastel e Aumont, para o 

estudo das imagens do Congado é necessário voltar as atenções ao contexto, às 

particularidades das manifestações, aos rituais e aos indivíduos que fazem parte 

desse festejo, ou seja, o pesquisador deve familiarizar-se com a complexa rede 

simbólica constituída pelas mensagens visuais que observa. Em concordância com 

Geertz, destaco a idéia de que a cultura “consiste em estruturas de significados 
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socialmente estabelecidos”, e um estudo significativo de sua visualidade não pode 

ser isolado de seu contexto sociocultural e da gama de valores e costumes nele 

incluídos. 

O Congado em Montes Claros: perspectivas para uma etnografia da imagem  

O Congado é considerado, pela literatura atual, como uma das mais fortes e 

importantes expressões da cultura popular no Brasil. Segundo Queiroz (2005), a 

performance dos grupos congadeiros apresenta um cruzamento entre elementos 

cenográficos, festivos, musicais e coreográficos de tradições africanas e 

representações populares lusoespanholas, que se configuram em festejos e ritos 

religiosos de devoção católica. Ocorrendo atualmente nos estados de Minas Gerais, 

Espírito Santo, São Paulo, dentre outros, o Congado assume particularidades 

conforme a região e a diversidade de grupos que o representa, tornando essa 

manifestação uma complexa e múltipla expressão da cultura brasileira.  

Em Montes Claros,1 cidade do norte de Minas Gerais, os grupos de Congado há 

mais de cem anos, vêm praticando, consolidando e re-significando uma prática 

cultural em que dimensões plástico-visuais, coreográficas e musicais dão vida e 

forma a um complexo sistema artístico, simbólico e cultural (MENDES, 2004; 

QUEIROZ, 2005). Nesta cidade, o Congado é constituído, atualmente, por três 

grupos distintos, também chamados de “guardas” ou “ternos”: são eles os Marujos, 

Caboclos e Catopês, que se subdividem em: três grupos de Catopês, dois grupos de 

Marujos e um grupo de Caboclos.  

Entre os meses de maio e agosto, os ternos de Congado desfilam pelas ruas 

visitando casas e igrejas, devotando sua fé e suas crenças no poder divino, sendo o 

ápice do festejo a Festa de Agosto, que acontece durante cinco dias. Dos diversos 

elementos que compõe o ritual do Congado, as imagens, mais especificamente os 

elementos plástico-visuais, têm um importante papel no festejo, pois dão 

configuração e forma ao ritual, conferindo tanto identidade aos diferentes grupos que 

participam do festejo, quanto significado às suas crenças e valores. Assim, os 

elementos plástico-visuais possuem, no contexto congadeiro, um significado extra-

mundano, que desloca objetos e elementos triviais do mundo social, transformando-

a em signos articuladores de sentidos que não se definem somente como matéria e 
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forma, mas como imagens que representam dimensões extraordinárias de um 

mundo imaginário e simbólico da fé e da cultura desses grupos.  

Na caracterização dos grupos de Congado de Montes Claros, além da indumentária, 

destaca-se a presença dos símbolos religiosos representados pelas figuras dos 

santos de devoção – Nossa Senhora do Rosário, Divino Espírito Santo e São 

Benedito - e pelas cores que configuram as bandeiras dos Ternos, os andores, as 

bandeiras dos mastros, e todos os demais elementos que compõem visualmente e 

plasticamente a performance dos grupos durante as Festas de Agosto.  

A compreensão deste universo de signos é fundamental para apreendermos 

sentidos que essa manifestação constitui para nossa cultura e uma abordagem 

etnográfica pode oferecer um instrumental metodológico que possibilite uma 

aproximação ao significado do Congado no contexto da cultura brasileira. A partir do 

entendimento da cultura, conforme Geertz, como uma “teia de significados”, que o 

homem constitui nas suas relações sociais, é preciso construir uma etnografia 

“interpretativa” que busque o significado dessas teias, mais do que uma estrutura 

analítica que busque a mera descrição do fato social isolado (GEERTZ, 1989).  

As imagens constituídas no universo congadeiro configuram-se como um complexo 

sistema de reflexão e de ação de que os praticantes dessa manifestação dispõem, 

produzem e se utilizam nas suas expressões. Assim, compreendemos que esse 

sistema visual, constituído a partir de valores e sentidos próprios, tem como principal 

função social possibilitar meios transmissíveis de informações para o intelecto, 

dentro de regras próprias de estruturação, resultantes da combinação de 

experiências perceptivas e esquemas representativos do pensamento de cada 

indivíduo. Por tal razão, torna-se necessário compreender as manifestações 

artístico-culturais como um significativo campo de conhecimentos e saberes que 

devem ser contemplados em suas especificidades e em suas relações com o 

contexto sociocultural.  

Dessa forma, a complexidade do mundo imagético das culturas populares exige do 

pesquisador habilidades distintas que possibilite sua integração e comprometimento 

com as perspectivas da ciência e do universo estudado. Um dos principais desafios 

do estudo etnográfico, que tem como base a pesquisa de campo, é a imersão do 

pesquisador num outro universo cultural, aproximação essencial para uma 
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“descrição densa”, nos termos de Geertz, que permite uma interpretação coerente 

dos significados desse universo. Nesse mergulho, o pesquisador deve se apropriar 

de ferramentas metodológicas que o permitirão lidar com as características 

comportamentais dessa realidade, com os conceitos e significados nela e por ela 

estabelecidos, e com toda subjetividade que constitui a cultura investigada. Mais do 

que descrever as imagens e as suas estruturas visuais, a pesquisa de campo deve 

revelar as estruturas sensíveis e significativas da visualidade que dá sentido à 

totalidade da cultura investigada.  

Outro grande desafio é transpor as informações coletadas em um texto capaz de 

traduzir a interpretação antropológica, de forma coerente com as estruturas visuais e 

culturais estudadas e, sobretudo, que revele a nossa posição como intérprete 

dessas expressões e, principalmente, como mediador entre si (pesquisador) e o 

outro (pesquisado). Nesse sentido, reconhecemos que um dos limites da escrita 

etnográfica é a redução que a complexidade do fenômeno cultural pode sofrer nessa 

(re)codificação para um outro universo cultural. Vagner da Silva (2000) ressalta os 

dilemas do antropólogo, na tarefa árdua de transcrever suas observações:  

Como transpor a riqueza, a complexidade, as difíceis negociações de significados 

ocorridas entre antropólogo e grupo pesquisado, enfim, toda a série de problemas e 

situações imponderáveis que surgem durante a realização do trabalho de campo, 

para a forma final, textual, da etnografia, sem perder de vista aspectos relevantes do 

conhecimento antropológico como o próprio modo pelo qual este é produzido? 

(SILVA, 2000, p. 297).  

Assim, na busca da caracterização de uma cultura e sua visualidade, deve-se 

reconhecer os dados coletados em campo como “construções de construções” dos 

atores que compõem o universo investigado, incluindo o discurso do próprio 

investigador (GEERTZ, 1989). Nesse sentido, fazendo uso das palavras de 

Laburthe-Toira e Warnier, o pesquisador “[...] deve dispor de recursos metodológicos 

que lhe permita estabelecer uma intercompreensão entre si e o outro” (LABURTHE-

TOIRA; WARNIER, 1997, p. 192). Essa perspectiva interpretativa do registro 

etnográfico, que pode ser considerada como um limite, representa uma estratégia 

significativa que possibilita a (re)constituição dos sentidos e dos aspectos 

fundamentais de uma manifestação cultural, incluindo suas dimensões imagéticas.  
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Para que essa construção seja coerente, o pesquisador deve reconhecer o seu 

ponto de vista e observar tudo o que é ou não falado, tornado ou não visível: a 

plasticidade, os gestos, as expressões do corpo, as atitudes e os comportamentos 

distintos diante do fenômeno visual, etc. Durante uma pesquisa, todas as 

ocorrências podem expressar sentidos, e em determinados momentos, podem 

significar mais que do os objetos e as imagens que constituem, pois é justamente 

essa característica que distingue o estudo das produções humanas: a complexidade 

da comunicação e expressão dos indivíduos– verbal, visual, artística e/ou cultural– e 

que, por isso, não pode ser reduzido às estruturas concretas dos objetos.  

Por fim, partindo destes pressupostos, entendemos que para interpretarmos a 

significação de uma imagem na ou como cultura necessitamos conhecer a totalidade 

das estruturas socioculturais da qual originou aquela imagem, e articularmos 

métodos e fundamentos de outras ciências humanísticas na sua abordagem. Nessa 

direção, Geertz (2003) esclarece que para compreendermos a construção social de 

significados nas experiências humanas, é necessário cruzar idéias, buscando a 

interdisciplinaridade. Teremos, assim, uma perspectiva para a interpretação da 

imagem em que o fenômeno investigado cerca-se de olhares artísticos, 

antropológicos, sociológicos, históricos, filosóficos, e outros que, conjuntamente, 

possam abranger imagem em suas variadas dimensões interpretativas.  

No universo dos grupos de Congado de Montes Claros, a presença simbólica se 

caracteriza em aspectos distintos que vão desde as imagens representativas dos 

santos até as construções coreográficas e musicais com os seus usos, significados 

e funções diversos. A compreensão da imagem que se forma durante a atuação do 

ritual congadeiro nas Festas de Agosto, pode se estabelecer a partir dos significados 

contidos na indumentária, cores, objetos visuais e expressões plásticas que 

caracterizam esse fenômeno. Os elementos plástico-visuais têm, então, no contexto 

específico do ritual congadeiro, um valor que transcende a sua materialização física, 

transformando-se num importante meio de conexão da dimensão concreta do 

mundo com a sua dimensão sagrada.  

Mediante essa complexidade, e a falibilidade dos métodos que temos de 

interpretação da mensagem visual, funda-se, conforme Joly “um desejo de 

compreender melhor, que requer uma desconstrução artificial (“quebrar o 
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brinquedo”) para observar os diversos mecanismos (“ver como funciona”) com a 

esperança, talvez ilusória, de uma reconstrução interpretativa mais bem 

fundamentada” (JOLY, 2004, p. 47). A proposta de um etnografia interpretativa, com 

base num estudo interdisciplinar e densa pesquisa de campo, é um caminho para 

conceber a (re)construção dos sentidos de um fenômeno visual, como as imagens 

do Congado montesclarense.  

Nessa direção, os fundamentos e os procedimentos da pesquisa etnográfica, e o 

reconhecimento da necessidade da interpretação das experiências humanas em 

distintas culturas, oferece-nos uma importante perspectiva para (re)pensarmos 

propostas de ensino de artes visuais que contemplem as manifestações visuais da 

cultura popular e seus significados como resultantes da articulação entre contexto, 

intérprete e imagem. Ainda, a partir dessa perspectiva, é possível tratar as 

produções imagéticas como representações da diversidade cultural do nosso país, 

favorecendo a análise crítica e o reconhecimento dos distintos usos, funções e 

significações da imagem em propostas educativas ligadas às artes visuais.  

Ensino de artes visuais e as visualidades da cultura popular: possibilidades 

para uma compreensão crítica da imagem  

Dentre os distintos elementos que compõe a diversidade cultural brasileira, 

destacamos as imagens como uma importante manifestação a ser abordada no 

contexto da educação básica. Estudos da Cultura Visual, das Artes Visuais e da 

Educação tem discutido amplamente propostas e fundamentos para uma educação 

crítica da imagem, que contemple a diversidade de produções imagéticas e culturais 

que constituem o mundo de hoje, para que a educação seja cada vez mais 

abrangente, crítica e contextualizada com a realidade que os educandos vivenciam.  

Existe hoje certo consenso em relação à importância, e até uma ampla utilização, dos 

temas ligados à cultura popular brasileira como conteúdo na composição curricular da 

formação básica. Tal consenso, no entanto, apresenta problemas para os quais é 

preciso estar atento. A transposição dos conceitos e significados das manifestações 

populares para um outro contexto, no caso, o escolar, deve levar em consideração a 

mesma problemática apontada em relação à escrita e interpretação etnográfica.  
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Nas escolas, ainda é notável a persistência de algumas práticas educativas que tratam 

as manifestações culturais como objetos destacados de qualquer ambiente vital, 

difundindo a existência de uma pretensa autonomia de seus significados. Lühning 

(2009) nos alerta para o problema dessa transposição se tornar uma mera 

“apresentação folclórica” das manifestações culturais, a partir de uma visão “estática, 

museológica”, que cria modelos representativos, caracterizações estereotipadas e 

normalizadoras de estruturas da indumentária, dos objetos, da dança, da música e das 

demais expressões dos grupos culturais. Essa mesma visão deturpada ressalta ainda a 

valorização estética e da forma, tratando as expressões culturais como uma linguagem 

universal, que dispensaria a sua compreensão em relação ao contexto. Essa 

problemática se reproduz nas chamadas “semana do folclore”, “dia do índio”, propostas 

que, quando momentâneas e desconectadas de um projeto educacional mais amplo, 

reforçam ainda mais a visão estereotipada a respeito da diversidade cultural.  

O estudo das imagens expressas por distintos grupos populares exige o mesmo 

cuidado em revelar o ponto de vista do qual partiu a interpretação, o conhecimento a 

respeito dos procedimentos e formas de apreensão dos sentidos das expressões 

visuais analisadas e, principalmente, as peculiaridades do uso e da função da 

imagem dentro do contexto do qual se originou.  

A abordagem interdisciplinar, proposta pela antropologia interpretativa, favorece a 

compreensão da complexa rede de significados que uma imagem no seu universo 

cultural desencadeia e, dessa forma, configura-se com uma necessidade 

metodológica e pedagógica essencial para o estudo da imagem como cultura nas 

aulas de artes visuais. 

A presença das imagens das manifestações populares nas aulas de artes visuais e 

nos currículos de nossas escolas deve ainda levar em consideração os modos e 

processos de saber e fazer que dão continuidade e reconstróem as expressões 

populares na sua prática cotidiana. As formas de transmissão de saberes que se 

estabelecem nas práticas culturais possuem procedimentos e sistemas 

organizacionais próprios, que também dão forma e sentido às práticas, constituindo-

se como complexas e ricas experiências educativas.  

Conhecer e refletir sobre processos educativos de outros meios, considerados 

“informais”, pode levar a um rico diálogo entre uma situação de ensino institucional e 
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uma situação em que o aprendizado acontece concomitantemente com a prática, 

com a festa, durante a preparação e a performance dos grupos.  

Considerações finais  

No Congado em Montes Claros, a rica visualidade que compõe a performance dos 

grupos durante as Festas de Agosto, oferece múltiplas possibilidades para 

abordagem e compreensão da diversidade da nossa cultura. Uma proposta de 

ensino de artes visuais que contemple os elementos plástico-visuais e nos permita 

compreender significados mais abrangentes da performance dos grupos de 

congado, deve considerá-los mais do que simples adereços e enfeites da prática 

ritual. Deve contemplá-los como símbolos representativos dos valores, costumes e 

significados que permeiam um universo onde arte, fé, rito e devoção dão forma e 

sentido a uma prática cultural rica, complexa e diversificada.  

É fundamental trabalhar as manifestações populares, da cultura do país como um 

todo, como algo vivo e significativo que favorece não só o reconhecimento das 

diferenças socioculturais, mas, principalmente, a consciência de que essas 

diferenças se integram num todo que nos identifica, aproxima e nos permite 

reconhecermos como cidadãos construtores da nossa cultura.  

Propostas de ensino de artes visuais que contemplem as distintas formas da nossa 

cultura oferecem uma alternativa significativa para a educação, trazendo outros 

conceitos de arte, de sua transmissão e interação, distintos daqueles normalmente 

presentes no ensino institucionalizado. Significa a oportunidade de vivenciar outras 

realidades visuais e culturais num sentido mais amplo, incluindo aspectos 

contextuais e modos de transmissão de saberes, fundamental num país onde as 

diferenças socioculturais são imensas e o exercício crítico das proposições 

educativas unilaterais precisa ser cada vez mais incentivado.  

                                                 
1 Localizada a cerca de 420 km da capital mineira (Belo Horizonte), sendo considerada a 5ª maior cidade do 
Estado, com uma população de, aproximadamente, 360.000 habitantes, Montes Claros agrega distintas 
expressões populares, destacando-se no estado pela diversidade de manifestações artístico-culturais que 
possui. 
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