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RESUMO 

 

 

Esta dissertação pretende identificar e registrar a iconografia Maxakali das pinturas dos 

Yãmĩy e dos mĩmãnãm, a fim de diagnosticar os possíveis elementos que compõem a 

sintaxe visual dessa cultura e que, por isso, devem orientar as futuras produções 

tipográficas para essa etnia. Embora haja demanda criativa por tipografias específicas 

para os projetos editoriais indígenas, a ausência de uma metodologia de 

desenvolvimento tipográfico para e com esses povos orientou esta pesquisa na busca de 

uma melhor compreensão sobre os sistemas simbólicos não verbais que estruturam a 

comunicação dos povos considerados de tradição oral. O levantamento iconográfico, 

que deve envolver os indígenas como agentes ativos ao longo do processo, configura-se, 

portanto, como uma proposta que possibilita a aplicação de um campo de pesquisa 

relativamente novo, o etnodesign. Segundo Cavalcante (2014), o etnodesign pode ser 

entendido como um ramo de pesquisa no design que visa à recuperação e revitalização 

de elementos culturais, de natureza material ou imaterial, formadores de uma região ou 

de uma comunidade. Para este levantamento, utilizamos como referencial teórico 

pesquisas da área da antropologia simbólica e estética, que atestam que as 

representações iconográficas fazem parte da vida social dos povos indígenas e atuam 

como um fator de identidade cultural. Diante disso, partimos da hipótese de que o 

levantamento iconográfico da etnia Maxakali é uma etapa que deve compor a 

metodologia de desenvolvimento de tipografias adequadas às suas peculiaridades 

linguísticas e socioculturais. O designer, tendo consciência de que a tipografia, 

compreendida como uma linguagem gráfica, é capaz de potencializar o acesso, a 

interpretação e a longevidade da cultura de um povo, tem um papel imprescindível na 

estruturação de critérios que fundamentem o campo de pesquisa na área do design 

tipográfico para os povos indígenas. Além da sugestão de caminhos para orientar o 

design tipográfico Maxakali, outra contribuição deste trabalho é o registro de um 

conhecimento indígena local, reconhecido atualmente pela UNESCO (2002) como parte 

do patrimônio cultural da humanidade, ainda não catalogado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

 

Palavras-chave: Design. Etnodesign. Maxakali. Iconografia. Tipografia Indígena.  

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation intends to identify and to register the Maxakali iconography of the  

Yãmĩy and the mĩmãnãm paintings, in order to diagnose the possible elements that 

make up the visual syntax of this culture and that, therefore, should guide the future 

typographic productions for this ethnic group. Although there is creative demand for 

specific typographies for indigenous editorial projects, the absence of a typographic 

development methodology for and with these peoples guided this research in the search 

for a better understanding of the nonverbal symbolic systems that structure the 

communication of the peoples considered of tradition oral. The iconographic survey, 

which should involve indigenous people as active agents throughout the process, is 

therefore a proposal that allows the application of a relatively new field of research, 

ethnodesign. According to Cavalcante (2014), ethnodesign can be understood as a 

branch of research in design that aims at the recovery and revitalization of cultural 

elements, of a material or immaterial nature, formators of a region or a community. 

For this survey, we use as theoretical referential searches from the area of symbolic 

and aesthetic anthropology, which attest that iconographic representations are part of 

the social life of indigenous peoples and act as a factor of cultural identity. Based on 

this, we start from the hypothesis that the iconographic survey of the Maxakali ethnic 

group is a stage that must compose the methodology of development of typographies 

suited to their linguistic and sociocultural peculiarities. The designer, being aware that 

typography, understood as a graphic language, is capable of enhancing the access, 

interpretation and longevity of a people's culture, plays an essential role in the 

structuring of criteria that base the field of research in the area of typographic design 

for indigenous peoples. In addition to the suggestion of paths to guide the Maxakali 

typographic design, another contribution of this work is the registration of a local 

indigenous knowledge, currently recognized by UNESCO (2002) as part of the cultural 

heritage of mankind, not yet cataloged by Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 

 

Key words: Design. Ethnodesign. Maxakali. Iconography. Indigenous Typography. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil contemporâneo, a partir do momento em que os povos indígenas 

começaram a perceber a escrita ocidental
1
 como um instrumento capaz de possibilitar a 

recuperação de suas histórias, reafirmar suas identidades étnicas, valorizar suas línguas, 

suas tradições e seus saberes, defender seus territórios e outros direitos, intensificou-se a 

demanda pela literatura feita por índios, em línguas indígenas ou em produções 

bilíngues. Esse cenário foi estimulado e potencializado pela Constituição Federal de 

1988, que revolucionou o rumo da política indígena oficial e a educação escolar 

indígena. Desse modo, inaugurou-se um período rico de elaborações e aprovações de 

leis e normas infraconstitucionais que garantiam às comunidades indígenas o direito à 

educação escolar básica bilíngue, determinando o reconhecimento das características de 

cada grupo indígena para a elaboração dos conteúdos curriculares e materiais didáticos.  

Diante disso, surge um novo segmento estratégico para o cenário da educação 

escolar indígena, o dos professores indígenas. Estes, graduados pelo programa de 

formação de professores indígenas (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007), participam 

diretamente da produção editorial dos livros para suas comunidades, por meio da 

Comissão Nacional de Apoio à Produção de Material Didático Indígena (Capema), 

junto de antropólogos, pedagogos, linguistas e outros profissionais. Segundo Gersem 

Luciano, no documento Cenário Contemporâneo da Educação Escolar Indígena no 

Brasil, vinte anos atrás, o número de professores indígenas não ultrapassava a marca de 

20% do total dos docentes que trabalhavam nas escolas implantadas em suas 

comunidades. Luciano (2006) ainda afirma que, atualmente, os professores indígenas 

atuantes nas escolas das aldeias representam mais de 96% dos mais de 12 mil em 

atividade e os povos originários se apresentam hoje como um dos segmentos da 

sociedade brasileira que luta com maior intensidade pelo acesso à escola pública. As 

lideranças indígenas têm clareza da importância da educação escolar para seus povos, 

em particular para a sua juventude, como meio para um futuro mais promissor. 

Entendendo todo esse cenário favorável e estimulador para a produção editorial 

indígena, percebemos que têm surgido algumas pesquisas, em diversas áreas do 

                                                 
1
 Faz-se aqui referência à assimilação, por povos ameríndios, desde os tempos coloniais, mas, sobretudo, 

no cenário atual, da escrita alfabética latina e, por extensão, dos meios, das técnicas e das tecnologias que 

formam a cultura do impresso (e da tela, inevitavelmente, dada a convergência digital em que vivemos). 
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conhecimento, voltadas a essa temática. No âmbito do design gráfico, porém, 

destacamos o trabalho de DINIZ (2007), ao qual tivemos acesso por meio de duas 

publicações, ambas na revista Infodesign – o artigo intitulado “Notas sobre tipografias 

para línguas indígenas do Brasil”, e a entrevista que a pesquisadora faz com Marina 

Garone, importante pesquisadora da representação tipográfica para as línguas indígenas 

no México. Curiosamente, apesar de a produção de livros indígenas ter crescido nesses 

últimos anos, sob a perspectiva do design gráfico e da tipografia, é difícil localizar 

trabalhos acadêmicos que abordem esse tema. 

Diante disso, o presente trabalho visa a dar continuidade à pesquisa, iniciada em 

2013, pelo projeto de iniciação científica, financiado pelo Edital n. 06/2012 da 

FAPEMIG, Em busca da letra perfeita: aspectos tipográficos das edições da literatura 

indígena contemporânea no Brasil, orientado pelo prof. Sérgio Antônio Silva, 

sequenciado em 2014 pela monografia Tipografia como voz de uma cultura: uma 

investigação dos aspectos tipográficos de edições indígenas contemporâneas no Brasil, 

orientada pelo prof. Sérgio Luciano da Silva. Esses trabalhos analisaram o que, na 

época, nomeamos de pensamento tipográfico indígena e, junto a isso, salientaram a 

importância da tipografia nos projetos editoriais indígenas, tanto em seu caráter técnico 

como o simbólico. 

 

Definiremos, assim, tipografia como o conjunto de práticas subjacentes à 

criação e utilização de símbolos visíveis relacionados aos caracteres 

ortográficos (letras) e para-ortográficos (tais como números e sinais de 

pontuação) para fins de reprodução, independentemente do modo como 

foram criados (a mão livre, por meios mecânicos) ou reproduzidos (impressos 

em papel, gravados em documento digital) (FARIAS, 2001, p. 15). 

 

Assim, inicialmente, fizemos um levantamento acerca do cenário que embasava 

a produção editorial indígena, buscando compreender os protagonistas e as 

peculiaridades desse processo, além de investigar quais eram as iniciativas de pesquisa 

em design focadas nesse novo setor editorial. Isso posto, partimos para uma 

investigação dos recursos e critérios gráficos das produções editoriais do Acervo 

Indígena da Universidade Federal de Minas Gerais
2 

(Acind), focando especificamente 

na tipografia, elemento gráfico que atua como a voz da página e peça-chave da 

                                                 
2
 Acervo com coleção de materiais textuais, bibliográficos, cenográficos, audiovisuais e outros reunidos 

pelo grupo de pesquisa (da base de registro de grupos do CNPq) Literaterras: leitura, escrita, tradução, da 

UFMG. Ali se encontram também os materiais dos cursos de formação de professores indígenas em 

Minas Gerais (na UFMG, inicialmente, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação). 
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informação transmitida, uma vez que ela tem fala, tem forma própria de se comunicar 

por meio de um conjunto de sinais e signos que carrega consigo. Na época, um dos 

problemas mais recorrentes na análise desses livros de autoria indígena foi o uso de 

sinais, tecnicamente chamados de diacríticos, inexistentes no português, conforme 

exposto na figura 1, do livro do povo Mebêngôkre, em que há a presença do diacrítico 

til sobre a letra e. Apesar de ser uma combinação aparentemente comum, percebemos, 

como pode ser visto no exemplo, que se recorreu ao uso de uma tipografia diferente, 

para essa letra, daquela utilizada no restante do texto, como o til da letra a. Segundo 

Diniz (2007), esse mesmo recurso foi observado em publicações em outras línguas 

indígenas, como os Kayapó, onde a letra e com til é muito comum.  

 

 
Figura 1 - Destaque para o uso de diacríticos de tipografias diferentes. 

Fonte: Mebêngôkre nhõ myjja ‘ã akre ‘ã pi’ôk, 2007, p. 115. 

 

Podemos observar erros de tal natureza na produção recente dos materiais 

didáticos para as escolas indígenas Maxakali pelo programa Saberes Indígenas na 

Escola (SIE)
3
 em 2014, conforme exposto na figura 2. Neste caso específico, o principal 

problema é a aplicação do diacrítico til sobre algumas vogais, como a letra i e u. Como 

essa combinação não existe na grande maioria das tipografias disponíveis no mercado, o 

designer gráfico tem que realizar um trabalho manual na composição do texto e, se não 

                                                 
3
 Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, é uma ação que busca oferecer recursos 

didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades da organização comunitária, do multilinguismo e 

da interculturalidade que fundamentam os projetos educativos nas comunidades indígenas e fomentar 

pesquisas que resultem na elaboração de materiais didáticos e paradidáticos em diversas linguagens, 

bilíngues e monolíngues, conforme a situação sociolinguística e de acordo com as especificidades da 

educação escolar indígena. O programa conta com uma equipe multidisciplinar de pedagogos, 

professores, antropólogos e designers. 
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houver atenção suficiente, pode acabar por colocar os sinais em posições diferentes ou 

até mesmo usar mais de um tipo de fonte digital na diagramação do texto. Estes erros 

ocasionam ruptura na fluidez da leitura, diminuindo dessa maneira a legibilidade do 

bloco de texto, além de gerar um desequilíbrio visual ao romper com a harmonia 

estética, gerando a sensação de falta de coesão no projeto conceitual daquele editorial. 

Essas características tão específicas das línguas indígenas demandam por novas 

tipografias para evitar que, na ausência de certos elementos nas fontes digitais 

disponíveis no mercado, ocorram erros de legibilidade do texto e a queda da 

leiturabilidade e produtividade no trabalho dos designers envolvidos em projetos 

editoriais dessa natureza. 

 

 
Figura 2 - Destaque para os diferentes posicionamentos do diacrítico til. 

Fonte: jornal Maxakali, SIE - FaE/UFMG, 2014, p. 5. 

 

É importante ressaltar que, em 2012, tornou-se conhecido o trabalho de Rafael 

Dietzsch, que desenvolveu na universidade de Reading, na Inglaterra, a fonte tipográfica 

digital Brasílica. O projeto visava a solucionar problemas ocasionados pelo uso, em 

línguas indígenas, de diacríticos não presentes no alfabeto latino e, por isso, não 

encontrados nas tipografias comercialmente disponíveis. Essa tipografia possui letras do 

latim e do grego, com diacríticos suficientes para a maioria das línguas indígenas do 

Brasil. Para possibilitar flexibilidade na diagramação de textos e vários níveis de 
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hierarquia das informações, a tipografia Brasílica possui os estilos bold, itálico e os 

correspondentes sem serifa. 

Brasílica é uma fonte tipográfica digital com um excelente desenho, muito bem 

acabado, que, na prática, resolve o problema da usabilidade da tipografia aplicada a 

determinadas línguas indígenas, por meio de sinais específicos. No entanto, os aspectos 

simbólicos, até agora não pontuados e muito expressivos para a cultura indígena, 

continuam sem receber a atenção e importância devida. O design tipográfico não se 

limita a ser apenas uma linguagem ou uma arte de conceber caracteres para transmitir 

informações básicas, mas também tem o foco de resgatar e suscitar vozes e culturas. 

Assim são capazes de, como uma marca, conter um universo simbólico que reflete 

determinados períodos e culturas. 

Dessa forma, a tipografia também pode ser compreendida como uma linguagem 

gráfica capaz de potencializar o acesso, a interpretação, o acúmulo, a evolução e a 

longevidade da cultura de um povo. “Se a tipografia faz algum sentido, ele é visual e 

histórico” (BRINGHURST, 2005, p. 15). Segundo Bringhurst (2005), as letras não são 

apenas objetos da ciência, mas também da arte e participam de sua história, elas mudam 

com o tempo do mesmo modo que a música, a pintura e a arquitetura, e a ela são 

atribuídos os mesmos termos históricos aplicados a esses campos. Isso significa que os 

aspectos técnicos responsáveis por proporcionarem uma boa legibilidade
4
 e 

leiturabilidade
5
 são tão importantes quanto os aspectos simbólicos de uma tipografia. 

Torna-se imprescindível, assim, que esses aspectos sejam levados em consideração para 

a criação de tipografias indígenas, principalmente por se tratar de povos em que, 

segundo Ribeiro (1989, p. 31), “a arte e a vida [...] se confundem”. Isso quer dizer que o 

objeto do “cotidiano” apresenta, em seu design, a associação de diferentes conteúdos, 

utilitários, artísticos e simbólicos. 

Inicialmente, a proposta desta dissertação era desenvolver junto aos indígenas 

Maxakali, única etnia em Minas Gerais que possui sua língua viva, uma tipografia que 

atendesse a suas peculiaridades linguísticas e socioculturais. Para isso, seria utilizada a 

única metodologia encontrada para o desenvolvimento tipográfico para povos indígenas, 

da pesquisadora argentina Marina Garone, que, em uma de suas entrevistas para a 

revista Infodesign (2006), pondera que a metodologia também funciona para outros 

                                                 
4
 Segundo Henestrosa; Meseguer; Scaglione (2014, p. 148), legibilidade é o “grau de reconhecimento dos 

caracteres de uma determinada fonte”. 
5
 Segundo Henestrosa; Meseguer; Scaglione (2014, p. 148), leiturabilidade é o “grau de conforto 

experimentado pelo leitor durante a leitura”. 
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povos fora do México, como os Guarani, Mapuche, Quechua e Aymara. 

Entretanto, como o presente trabalho se fundamenta na premissa de que os 

aspectos técnicos para o desenvolvimento de tipografias são tão importantes quanto os 

aspectos simbólicos, percebemos que, antes da aplicação dessa metodologia, seria 

necessária a realização de um estudo sobre os sistemas simbólicos não verbais que 

estruturam a comunicação dos povos considerados de tradição oral. Até porque, 

segundo Costa (2015), os conhecimentos estéticos dos povos indígenas, suas 

perspectivas e toda a teia de significados que revestem suas culturas sempre foram 

ignorados ou mesmo considerados ingênuos por parte das tradições letradas, acadêmicas 

e científicas.  

 

A formação intelectual que começa no ensino básico não considera a 

existência das culturas ameríndias (para não falar das africanas ou asiáticas), 

preteridas em favor dos cânones euro-americanos. Essa negligência 

sistemática representa uma enorme perda para o conhecimento cosmopolita, 

que não estabelece acesso aos insondáveis mananciais de pensamento e 

criação indígenas (CESARINO, 2009, on-line). 

 

Para isso, buscamos referenciais teóricos na área da antropologia, ciência 

pioneira nos estudos das sociedades e artes indígenas do Brasil. Por meio desses 

estudos, percebemos que, na perspectiva ameríndia, corpos, comidas e artefatos são 

produzidos com as mesmas técnicas e decorados com os mesmos motivos estéticos, que 

incorporam e expressam visões do mundo, valores e simbologias históricas e 

particulares. É por meio da dimensão estética que corpos e objetos agem no mundo 

ameríndio. Essa noção de agency ou agenciamento é abordada no âmbito estético por 

Alfred Gell como “crítica ao modelo representacionalista nas ciências humanas” 

(LAGROU, 2009, p. 32). Gell (1998) supera a ideia contemplativa da arte clássica 

ocidental, pois não se aplica ao universo da arte indígena, no qual as dicotomias 

arte/artefato, função/contemplação, corpo/objeto/espírito fracassam frente a um domínio 

estético mais amplo, que permeia corpos, artefatos e comidas, delineando seu plano 

decorativo como uma esfera que é, ao mesmo tempo, performática e viva, que age 

eficazmente na realidade social onde opera. 

Percebemos, assim, que o desenho se torna o meio de ligação que opera a 

transição entre mundos separados, do humano (presente) ao cosmológico (primordial) e 

vice-versa. No caso dos Maxakali, povo que tem feito com que os antropólogos sejam 

arrebatados pela sua resistência aos mecanismos de integração, devido à vitalidade de 
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suas estruturas sociais e ao colossal esforço da memória, a importância da dimensão 

estética se torna perceptível no trabalho da pesquisadora Rosângela Tugny (2011), que 

sublinha a preferêcia da etnia pelos desenhos, em detrimento das versões em escrita 

alfabética. 

Os Maxakali, autodenominados Tikmũ’ũn, habitantes originais da região do Vale 

do Rio Mucuri, em Minas Gerais, hoje, após mais de 100 anos vivendo em territórios 

devastados pelas frentes de expansão e fazendeiros, encontram-se em quatro diferentes 

terras indígenas no nordeste de Minas Gerais: Terra Indígena de Pradinho (Município de 

Bertópolis), Terra Indígena de Água Boa (Município de Santa Helena), Terra Indígena 

Aldeia Verde (Município de Ladainha) e Terra Indígena de Cachoerinha (Município de 

Teófilo Otoni). Atualmente, somam certa de 1.500 indivíduos falantes da língua 

Maxakali (pertencente ao tronco Macro-Jê) que cultivam um complexo mítico-sonoro 

que descreve detalhadamente uma infinidade de espécies vegetais e animais. 

A cosmovisão do mundo pelo Maxakali se dá a partir de sua relação com seus 

aliados cantores, os Yãmĩy, que não devem ser pensados como identidades fixas, mas 

como aspectos xamânicos de seres outros, dotados de estética, formas e perspectivas 

particulares. Seus cantos são uma sofisticada forma de conhecimento e proporcionam a 

todos da aldeia a experimentação relacional do xamanismo. No extenso trabalho, de 

cerca de 10 anos, de registro, transcrição, edição e publicação dos cantos Maxakali, 

Tugny (2011) pontua que eram os desenhos que suscitavam comentários e levavam os 

indígenas a cantarem imediatamente. A pesquisadora afirma que, no processo de 

escritura desses cantos, os Maxakali sempre tentavam naturalmente se aproximar ao 

máximo da escrita pictórica. “Muitas vezes me surpreendeu o uso que fizeram do 

espaço da folha para redesenhar as imagens dos cantos, procedimentos muito próximos 

dos nossos poetas concretistas” (TUGNY, 2011, p. 21).  

Tugny (2011) acredita que a intenção que movia a criação desse tipo de texto era 

a de alcançar uma oralidade sonora, fazendo permanecer o ritmo e a energia da emissão, 

muito mais que a entidade semântica. Diante dessa continuidade material da produção 

dos cantos Maxakali, a pesquisadora discute as formas de escritas já existentes e 

operantes entre os povos indígenas, destacando a necessidade de repensar várias 

definições ocidentais sobre a escrita, que vão além das clausuras com as quais se 

costuma separar os domínios de “oralidade” e “escritas”. “Mas uma marca, onde quer 

que se produza, não é a possibilidade da escritura?” (DERRIDA, 1999, p. 370). 

Segundo Bicalho (2010), é natural também que nos textos Maxakali desenho e 
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escrita alfabética ocupem o mesmo plano de igualdade, o que demonstra que esta etnia 

se apropriou da escrita alfabética pelo viés da visualidade, atribuindo-lhe um novo 

sentido além do pensamento lógico – um sentido de objeto artístico e lúdico. “É no que 

a palavra tem de ícone, mais do que no que ela tem de símbolo, que os índios se apegam 

e brincam com ela. Ao invés da palavra-racionalidade, a palavra-arte” (BICALHO, 

2010, p. 128). Percebemos, assim, que os desenhos, os grafismos e as representações 

iconográficas fazem parte da vida social dos povos indígenas no Brasil e atuam como 

um fator de expressividade cultural. O estudo sobre estética e os aspectos simbólicos 

dos grafismos indígenas contidos nos artefatos e na pintura corporal dão margem às 

investigações sobre a vinculação dessas representações gráficas com o ritual e as 

explanações mitológicas.  

Segundo Ribeiro (1986, p. 12), “a linguagem do conjunto artefactual de um 

grupo indígena é um meio de comunicação visual. O estudo dessa iconografia lançará 

luz sobre o modo como os grupos tribais expressam seus códigos naturais”. A 

“investigação” desses códigos de comunicação existentes nos artefatos e corpos 

indígenas tem atraído pesquisadores de diversas áreas do conhecimento como, por 

exemplo, da linguística e da educação. Entretanto, durante muitos anos, foi a 

antropologia simbólica e estética que estiveram à frente desse processo, que é, na 

verdade, multidisciplinar. No campo do design, há um extenso espaço para a 

investigação dentro das sociedades e das artes indígenas, como, por exemplo: o 

levantamento iconográfico dessas culturas, a interpretação semiótica dessas 

iconografias, a investigação das formas e ergonomia dos artefatos, a investigação sobre 

os processos metodológicos/tecnológicos para a confecção dos artefatos, dentre outros.  

Isso posto, o presente trabalho pretende identificar e registrar a iconografia 

Maxakali existente nas pinturas dos Yãmĩy e dos mĩmãnãm. Por iconografia, segundo 

Munn (1962), entendemos as características estruturais fundamentais que operam por 

meio de vocabulários visuais estandartizados ou unidades elementares, transmitindo, 

como na linguagem oral, categorias de graus variáveis de generalidade e possuindo 

regras implícitas de combinação de elementos. Assim, o objetivo desta dissertação é 

diagnosticar os possíveis elementos que compõem a sintaxe visual
6
 da cultura Maxakali 

e que deverão orientar as futuras produções tipográficas para essa etnia. Esse 

                                                 
6
 Segundo Dondis (1973, p. 3), a sintaxe visual constitui todo um corpo de dados que, como a linguagem, 

pode ser usado para compor e compreender mensagens em diversos níveis de utilidade, desde o 

puramente funcional até os mais elevados domínios da expressão artística. 
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levantamento iconográfico deve envolver os indígenas como agentes ativos ao longo do 

processo e possibilitar a aplicação do etnodesign que, segundo Calvacante (2014), é 

toda proposta de trabalho no campo do design que visa à recuperação e revitalização de 

elementos e características culturais, de natureza material ou imaterial, formadores de 

uma região ou uma comunidade. 

1.1 Escolha do tema 

Atualmente, a escrita alfabética e suas possibilidades são de grande interesse 

para os povos indígenas, especialmente pela sua atuação de guardiã e portadora da voz, 

da memória e da realidade destes povos, possibilitando, além da preservação, a 

divulgação de suas histórias, conhecimentos e reivindicações. Os povos indígenas, antes 

vistos apenas como personagens das histórias dos “brancos”, têm assumido a voz 

narrativa, tornando-se sujeitos, autores/criadores de seu legado cultural escrito (GESSE, 

2011). Há ainda uma circunstância que potencializa a apropriação da escrita alfabética 

pelos indígenas, muitos povos estão preocupados com a geração mais jovem que, a cada 

ano, quer seguir menos as suas tradições ou permanecerem nas suas aldeias. Assim, as 

comunidades encontram na escrita alfabética o poder de armazenar seus conhecimentos 

e documentar suas culturas para torná-las conhecidas a outros povos e gerações. 

Diante da ausência de tipografias adequadas às peculiaridades linguísticas e 

socioculturais dos indígenas, da ausência de uma metodologia de desenvolvimento 

tipográfico para e com esses povos e da ausência de estudos iconográficos por parte do 

design, a presente dissertação, incentivada pela reivindicação das comunidades 

indígenas por publicações editoriais de qualidade, possui como principal motivação o 

desejo de fundamentar um campo de pesquisa na área do design que possa contribuir 

com a preservação da memória e cultura dos povos originários do Brasil. O designer, 

tendo consciência de que a tipografia, compreendida como uma linguagem gráfica, é 

capaz de potencializar o acesso, a interpretação, o acúmulo, a evolução e a longevidade 

da cultura de um povo, possui um papel fundamental na produção dos projetos editoriais 

indígenas e uma responsabilidade social com a cultura. É da responsabilidade do 

designer “oferecer instrumentos que garantam a qualidade e fidelidade aos projetos 
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elaborados pelas populações indígenas” (DINIZ, 2007, p. 45), buscando soluções não 

apenas no campo dos aspectos técnicos da tipografia. 

Além disso, este trabalho fará uso de uma ferramenta de pesquisa nova para o 

campo do design, o etnodesign, que contribui com a revitalização do conhecimento 

local para a sustentabilidade cultural. Essa ferramenta, segundo Cavalcante (2014), além 

de visar à recuperação e revitalização de elementos e características culturais, de 

natureza material ou imaterial, formadores de uma região ou uma comunidade, tem 

como objetivo também romper com o preconceito instalado sobre os artefatos e 

grafismos indígenas, que muitas vezes são taxados somente como elementos “exóticos” 

e “bonitos”, para ressaltar seu verdadeiro universo simbólico, tecnológico e cultural. 

Assim, a identidade cultural brasileira poderá ser definida por meio de trabalhos de 

reconhecimento, identificação e preservação da cultura material dos povos indígenas, 

aproximando, dessa forma, os estudos de design aos da antropologia simbólica e 

estética. O estudo sobre etnodesign no Brasil pode permitir a revitalização de saberes e 

tecnologias, tornando-se uma ferramenta importante para a consolidação da identidade 

nacional e construção do design brasileiro. Para o design, tais estudos poderão se 

desprender de uma visão internacionalizada, sobretudo a europeizada e a americanizada, 

que estão focadas somente nos países industrializados e no que eles produzem.  

O levantamento iconográfico Maxakali, proposto nesta pesquisa, também vai ao 

encontro da necessidade e urgência da proteção das culturas indígenas defendidas por 

estudiosos do patrimônio material e imaterial da humanidade. Mesmo que se tenha 

consciência de que o registro não é o único fator que assegura a sobrevivência e a 

continuidade de uma cultura, é preciso reconhecer que os registros, os catálogos, os 

inventários e também a documentação de coleções etnográficas contribuem para o 

fortalecimento das comunidades indígenas (VELTHEM, 2010) e para o enriquecimento 

cultural do Brasil. Segundo Calvacante (2014), atualmente, a UNESCO reconhece o 

saber indígena local como parte do patrimônio cultural da humanidade e sua proteção é 

um imperativo ético. Embora seja ampla a diversidade cultural brasileira, há poucos 

registros de iconografias desenvolvidas por grupos indígenas neste país. Além disso, 

apesar da grande produção de trabalhos científicos, as formas de expressão indígena 

registradas no IPHAN são insuficientes em relação à quantidade de etnias no Brasil. 

Como Patrimônio Cultural do Brasil, o IPHAN registrou, até o presente momento, 38 

bens. Desses, somente seis se referem às culturas indígenas. 
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1.2 Objeto e objetivos 

O objeto desta pesquisa circunscreve as representações estético-simbólicas, as 

iconografias, do povo Maxakali, procurando identificar e registrar os grafismos dessa 

etnia, a fim de apontar os possíveis elementos que compõem a sintaxe visual
 
dessa 

cultura e que, por isso, deverão orientar as futuras produções tipográficas para esse 

povo. A questão que está na base desta dissertação é a ausência de estudos 

iconográficos focados, especificamente, no desenvolvimento de tipografias indígenas. 

O objetivo geral é identificar e registrar a iconografia Maxakali que 

fundamentará o design tipográfico para esse povo. Os objetivos específicos são: 

 Compreender a iconografia indígena como uma linguagem agenciativa; 

 Entender a importância do etnodesign em pesquisas junto aos povos indígenas; 

 Pesquisar e conhecer a cultura do povo Maxakali; 

 Catalogar e inventariar os motivos da iconografia Maxakali; 

 Propor caminhos que auxiliem a criação de tipografias Maxakali. 

1.3 Fundamentação teórica e metodologia 

Devido ao ineditismo da proposta, grande parte da referência desta pesquisa está 

pautada em dissertações, teses, artigos científicos disponibilizados em periódicos 

acadêmicos, relatórios gerados por órgãos públicos e artigos da Constituição Federal de 

1988. Entretanto, é importante destacar que alguns livros, referentes à área da 

antropologia simbólica e estética dos povos ameríndios do Brasil e à área do design, 

com foco na tipografia, foram pilares para estruturar e guiar este trabalho. 

Inicialmente, tornou-se importante compreender como a escrita alfabética, que 

atuou como uma ferramenta de dominação e opressão dos colonizadores para com os 

nativos, foi resignificada e, assim, apropriada pelos povos indígenas como um 

instrumento de defesa cultural. Para isso, contextualizamos o cenário que cerca o 

surgimento da nova escrita indígena e seus impressos, por meio de uma pesquisa 

bibliográfica e documental, com leitura preparatória, temática e interpretativa. A 
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princípio, utilizamos como referencial teórico o trabalho de Emiri; Monserrat (1989). 

Esse processo de ressignificação da escrita alfabética, que deu origem à chamada nova 

escrita indígena, foi fomentado por um contexto político e social muito específico, 

compreendido por meio da leitura dos artigos que compõem a Constituição Federal de 

1988 e do relatório do conselheiro indígena Luciano (2006). Como efeito direto desse 

contexto político/social, surgem os impressos indígenas. E, a fim de se compreender as 

peculiaridades desses materiais, fizemos um breve panorama sobre suas produções, 

onde utilizamos, além do trabalho de Emiri e Monserrat (1989), a dissertação de Lima 

(2012). Após a leitura desses dois materiais, observamos que tais impressos demandam 

por novos modelos de metodologia de trabalho em diversas áreas do conhecimento. E, 

para exemplificar isso, abordamos a minha experiência de trabalho como designer no 

programa SIE, na FaE/UFMG. 

Feito isso, tornou-se necessário analisar e delinear os termos que fundamentam e 

justificam a proposta desta pesquisa dentro do campo do design. Assim, fizemos uma 

revisão sistemática de literatura a partir da pesquisa bibliográfica, abordando os 

conceitos de iconografia e iconologia, a partir dos trabalhos de Panofsky (2009), Munn 

(1973) e Ribeiro (1986). Em seguida, apresentamos a linguagem visual como uma 

forma de representação do conhecimento dos povos considerados de tradição oral, que 

carrega memória e identidade, a partir da leitura de Cavalcante (2014) e Peirce (1983). 

Acrescentando a leitura de Lagrou (2009), Gell (1998), e Vidal (1992), foi possível 

compreender as manifestações visuais indígenas como uma linguagem não verbal, um 

sistema midiático composto por uma complexa rede de significados que contribuem 

para a permanência e pertencimento das comunidades indígenas. Entendendo, assim, a 

linguagem visual como um elemento que também faz parte da esfera do design, 

apresentamos o etnodesign como uma ferramenta de revitalização e valorização da 

cultura material e imaterial dos povos indígenas. Para isso, utilizamos como referencial 

teórico o trabalho dos designers Nogueira (2005) e Cavalcante (2014). 

Em seguida, o trabalho foca em um estudo aprofundado sobre a etnia Maxakali 

para que, assim, fosse possível identificar suas representações estético-simbólicas a 

serem registradas. Para isso, há uma extensa revisão bibliográfica sobre o farto registro 

a respeito desse povo, que vai desde os relatos de antigos viajantes e colonizadores, até 

os trabalhos mais recentes como o de Vieira (2004, 2006), Tugny (2008), Campos 

(2009), Bicalho (2010), Costa (2015) e Romero (2015). Além da pesquisa bibliográfica, 

essa etapa contempla também a pesquisa de campo  que se deu, inicialmente, pelo 
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contato desenvolvido ao longo das oficinas realizadas pelo SIE e também pelos 

encontros do Curso de Certificação Maxakali na FaE/UFMG. Foi durante esses 

encontros que tive a oportunidade de experimentar parte da cultura Maxakali a partir de 

observações e conversas colaborativas, além de construir, a partir do convívio, seja em 

Belo Horizonte ou nas aldeias, uma relação de confiança que viabilizou a pesquisa de 

campo, com abordagem estratégica etnográfica. Entendemos como etnografia um 

desenho de pesquisa que visa a procurar um entendimento ou descrição mais profunda 

de uma cultura (DRIESSNACK, 2007, p. 10). A abordagem estratégica etnográfica 

envolve experimentação, caracterizando-se, de acordo com Martins; Theóphilo (2009, 

p. 75), “pela procura de fontes múltiplas de informações, dados e evidências” para se 

alcançar diferentes perspectivas por meio da observação participativa e registros em 

diário de campo. Entretanto, é importante pontuar que foi a pesquisa bibliográfica que 

fundamentou os dados apresentados sobre a cultura Maxakali. 

A etapa final deste trabalho é composta por dois capítulos. No primeiro, fizemos o 

levantamento iconográfico das pinturas dos Yãmĩy e dos mĩmãnãm, realizado a partir da 

pesquisa de campo, por meio de oficinas de produção de desenhos feitos pelos 

professores Maxakali do SIE. Após a realização dessas oficinas foi possível partir para a 

etapa de registro dos desenhos desenvolvidos, cordialmente cedidos pela equipe 

Maxakali envolvida no processo, e, assim, criar o catálogo em fichas e o quadro 

inventário dos motivos gráficos. Nesse momento, utilizamos como suporte bibliográfico 

os trabalhos de Panofsky (2009), Dondis (2003) e Vidal (1992), e a análise de dados de 

natureza qualitativa. A investigação qualitativa, de acordo com Flick (2004), ocorre 

segundo os seguintes aspectos: de apropriabilidade de métodos e teorias; de 

reconhecimento e análise de perspectivas diversas; de reflexividade do pesquisador e da 

pesquisa; e da variedade de abordagens e métodos. 

No capítulo final, conectamos o estudo iconográfico ao desenvolvimento 

tipográfico por meio da sugestão de possíveis caminhos que visam a orientar a criação 

de tipografias Maxakali. Dessa forma, inicialmente abordamos três caminhos para o 

design tipográfico Maxakali, em que a relevência da iconografia é destacada em cada 

um deles. Nessa etapa, utilizamos como suporte bibliográfico os trabalhos de Borges 

(2005). Por fim, situamos o estudo iconográfico dentro das etapas metodológicas de 

desenvolvimento tipográfico para e com as comunidades indígenas. Para tanto, 

utilizamos como referencial teórico os trabalhos de Garone (2006), Henestrosa; 

Meseguer; Scaglione (2014) e Buggy (2006). 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 Neste capítulo buscamos mapear o contexto e esclarecer a origem do novo 

segmento editorial na sociedade contemporânea brasileira, os impressos indígenas, por 

meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, com leitura preparatória, temática e 

interpretativa. Assim, inicialmente, fizemos uma abordagem acerca de como a escrita 

alfabética foi apresentada aos indígenas do Brasil e quais foram as primeiras percepções 

desses povos considerados de tradição oral sobre essa ferramenta. Em seguida, 

analisamos o primeiro papel assumido pela escrita alfabética na fase colonial – um 

dispositivo de controle, e, a seguir, o processo de ressignificação dessa ferramenta no 

final do século XX – um instrumento de defesa cultural. Isso posto, investigamos a 

chamada nova escrita indígena, grande fomentadora dos projetos editoriais nessa 

temática, que nasce de e para a nova escola indígena, sendo fomentada pela necessidade 

de reescrever uma história e, talvez, para reescrever até mesmo as histórias indígenas, 

numa tentativa de arrancar o poder de voz das mãos dos dominadores. 

O objetivo desse recuo histórico é trazer informações imprescindíveis para a 

compreensão das peculiaridades do processo de desenvolvimento dos impressos 

indígenas, que demandam dos não indígenas envolvidos no processo atitudes e 

metodologias de trabalho diferenciadas. Como exemplificação disso, como finalização 

desta seção, há uma abordagem sobre o papel do designer inserido nesses processos 

criativos, discorrendo um pouco sobre a minha atuação, desde o final de 2014, na 

confecção dos materiais do programa SIE, na FaE/UFMG, fomentado pelo MEC. 

2.1 A escrita alfabética e os indígenas do Brasil 

 A escrita alfabética começou a fazer parte da vida dos indígenas do Brasil logo 

após o contato com os europeus, no início do processo de colonização. Entretanto, 

segundo Martins (2009), a educação formal no Brasil iniciou-se em 1549 com a 

Companhia de Jesus, que atuou até 1759. Os jesuítas, assim, foram os primeiros mestres 

do Brasil, onde fundaram as primeiras missões, no interior do país. Nessas missões, os 



 28 

indígenas, além de passarem pela metodologia de catequização, eram norteados ao 

trabalho agrícola, o que garantia aos catequizadores uma de suas fontes de renda. O 

objetivo da educação formal nessa fase inicial era, especialmente, o de “civilização” e 

catequização dos índios e negros e a instrução dos descendentes dos colonizadores. 

A produção de escritas alfabéticas para as línguas indígenas só ganhou força em 

1956, com a chegada do Summer Institute of Linguistics (SIL), missão cristã-evangélica 

criada no México em 1930 que realizou inúmeros convênios com o Estado brasileiro a 

fim de atuar com pesquisas e acessórias de ensino na área de linguística para os povos 

indígenas. O SIL se estabeleceu em diversas cidades do norte do Brasil, produzindo 

conhecimento científico sobre as línguas indígenas. Segundo Franchetto (2001), em 

1967, trabalhavam no Brasil trezentos membros do SIL, pesquisando quarenta línguas 

indígenas, sobre as quais realizou grande número de publicações, especialmente 

descrições gramaticais e cartilhas, diretamente adotadas em muitas escolas indígenas. É 

importante pontuar que mesmo o SIL contribuindo expressivamente para a preservação 

das línguas indígenas, ao tentarem atingir o seu objetivo principal, a evangelização por 

meio da tradução do Novo Testamento para sociedades consideradas sem escrita, 

acabavam por destituir vários aspectos das culturas nativas. 

Com relação à percepção dos povos indígenas sobre a escrita alfabética, Emiri e 

Monserrat (1989) pontuam que fatos históricos e experiências etnográficas mostram que 

os índios oscilavam entre o receio e a sedução. O antropólogo Melià (1968, p. 271) cita 

que em 1614, os Guarani já desconfiavam seriamente daqueles recém-chegados que 

passavam um bom tempo a ler seus livros de reza, “diziam que éramos espiões e que 

nos livros trazíamos a morte”. Entretanto, o mesmo antropólogo pontua que os 

indígenas ficavam encantados ao perceberem que com essa ferramenta o não indígena 

dominava uma espécie de magia, capaz de ir além do espaço e do tempo, referiam-se à 

capacidade da escrita de armazenar conteúdos de diferentes épocas e lugares. Segundo 

Emiri e Monserrat (1989), um dos indígenas Aruák do rio Juruena-Camararé, ao escutar 

a leitura de um mito do seu povo por um pesquisador, pensou que o livro estivesse 

falando e, assim, levou-o ao ouvido.  O receio tornava-se, às vezes, uma fascinação 

mágica por possuir um instrumento que estaria na mesma base do conhecimento e poder 

do “brancos”. 
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2.1.1 Escrita: um dispositivo de controle 

Difunde-se cada vez mais a impressão de que a passagem das línguas orais para as 

línguas escritas foi marcada pela dominação. O livro A conquista da escrita, de Emiri; 

Monserrat (1989), confirma essa impressão ao afirmar que dentre as inúmeras formas 

pelas quais os povos indígenas foram conquistados, a escrita também foi uma delas. O 

desejo de entender a língua do outro por parte do conquistador trazia embutida a 

vontade de ser entendido e o que devia ser entendido naquele momento era a mensagem 

do cristianismo. Assim, os jesuítas dos séculos XVI e XVII parecem ter dado as regras 

que os linguistas e educadores envolvidos na alfabetização reproduziram por muito 

tempo, a criação de escritas indígenas a partir do sistema alfabético, como se esse 

sistema fosse adaptável a qualquer tipo de cultura e conteúdo, contradizendo a 

afirmação do tipógrafo Mandel (2006, p.11): “a escrita, além da memória da 

humanidade, é o seu espelho, é a expressão direta do homem e da sociedade”. 

No livro Escritas espelho dos homens e das sociedades, Mandel explica que uma 

escrita só passa a pertencer a uma sociedade se refletir a imagem de sua cultura e isso só 

acontece na medida em que os indivíduos se identificam com essa escrita. O caso do 

povo norte-americano Cherokee exemplifica a pontuação de Mandel. A comunidade, 

junto ao seu líder Sequoya, recusou o alfabeto latino, proposto pelos colonizadores 

europeus, e buscou um sistema de escrita que fosse mais adequado às suas demandas 

linguísticas e socioculturais. No século XIX, adotaram como solução o sistema 

silabário
7
 para a estruturação da escrita Cherokee. Segundo Ozias (2009), logo após ser 

inventada, essa escrita foi adotada por toda a comunidade, que se adaptou à tipografia e, 

rapidamente, começou a utilizá-la para publicar jornais e documentos em sua língua. 

A partir do momento em que a introdução e o exercício da escrita alfabética se 

formalizaram nas escolas, o Estado assumiu oficialmente o seu papel na dominação pela 

escrita. Segundo Emiri; Monserrat (1989), o lugar físico, social e político que tem a 

escola na aldeia confundem-se facilmente com o lugar que ocupa o Estado para os 

povos indígenas. A instalação dessas instituições trazia consigo regras, hábitos e 

estruturas de poder não existentes nas culturas indígenas – como a eleição de monitores 

                                                 
7
 Segundo Silva (2011, p. 45), silabário é o “sistema da escrita em que cada símbolo estea representado 

por uma consosante e uma vogal (às vezes mais de uma consoante e uma vogal). Assim, grosso modo, as 

unidades não são chamadas de letras, mas de sílabas. São silabários as escritas hiragana e katakana 

utilizadas no Japão”. 
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e professores, o estabelecimento de horários rígidos, que acabavam condicionando o 

pensamento indígena e sua organização. A aparente motivação de alfabetizar trazia 

consigo o desejo de controlar. De meio de expressão, a escrita alfabética se tornou uma 

ferramenta de opressão, um dispositivo de controle. Entendemos como dispositivo de 

controle um termo muito utilizado no discurso de Foucault que, em uma de suas 

entrevistas, em 1977, define o dispositivo como qualquer instrumento de natureza 

estratégica utilizado para a manipulação de forças e saberes.  

 

O dispositivo é a rede que se estabelece entre elementos [...] com o termo 

dispositivo, compreendo uma espécie – por assim dizer – de formação que 

num certo momento histórico teve como função essencial responder a uma 

urgência. O dispositivo tem, portanto, uma função eminentemente estratégica 

[...] Disse que o dispositivo tem natureza essencialmente estratégica, que se 

trata, como consequência, de uma certa manipulação de relações de força, de 

uma intervenção racional e combinada de relações de força, seja para orientá-

la em certa direção, ou seja para bloqueá-la ou para fixa-la e utilizá-la. O 

dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder e, ao mesmo tempo, 

sempre ligado aos limites do saber, que deveriam desse e, na mesma medida, 

condicionam-no. Assim, o dispositivo é: um conjunto de estratégias de 

relações de força que condicionam certos tipos de saber e por ele são 

condicionados (FOUCAULT apud AGAMBEN, 2009, p. 28) 

 

Com isso, percebemos que o ensino da escrita alfabética pautado na educação foi 

uma intervenção racional do governo para controlar e bloquear, por meio do saber, as 

forças indígenas. Durante muito tempo, além de ensinar noções elementares da língua 

portuguesa (leitura e escrita), as escolas nas aldeias também tornavam os indígenas 

aptos a cumprirem certos requisitos necessários para sobreviverem na sociedade do 

“branco”, ou seja, transformavam o índio em mão de obra qualificada e barata (MELIÀ, 

1979). Esse cenário de controle ganhou forças em 1910 com a criação do Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI), que colocava os nativos oficialmente sob a tutela do Estado, 

que, assim, passou a atuar de forma mais incisiva para territorializar, civilizar e integrar 

os povos indígenas na chamada sociedade nacional. Em cada “reserva” indígena foi 

colocado um posto do SPI e em cada posto uma escola. Segundo Lima (1995), esse 

modelo de atuação estatal procurava cada vez mais atingir a totalidade do controle das 

atividades nativas, inserindo-se em tempos e espaços diferenciados dos ciclos, ritmos e 

limites da vida indígena. 
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2.1.2 Escrita: um instrumento de defesa cultural 

A intenção do Brasil colonial de civilizar e catequizar o indígena foi substituída, 

no Brasil republicano (até a Constituição de 1988), pela intenção de integrar o indígena 

na chamada sociedade nacional. Essa mudança só aconteceu devido à pressão que o 

Brasil sofreu com as denúncias nacionais e internacionais sobre os genocídios e 

desrespeito cultural para com os povos indígenas. Diante disso, a fim de se evitar 

intervenções da ONU, em 1967, o governo substituiu o SPI por um novo órgão, a 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), vigente até hoje. Com o passar do tempo, a 

ideologia de alfabetizar o nativo encontrou ecos não esperados nas sociedades 

indígenas, enquanto o governo queria dominar esses povos por meio da escrita 

alfabética, esses povos queriam dominar a escrita alfabética justamente para não serem 

dominados.  

 

  preciso interpretar.   preciso conhecer.   preciso se tornar conhecido.   

preciso escrever – mesmo com tintas do sangue – a história que foi tantas 

vezes negada. A escrita é uma técnica.   preciso dominar esta técnica com 

perfeição para poder utilizá-la a favor da gente indígena. Técnica não é 

negação do que se é. Ao contrário, é afirmação de competência.   

demonstração de capacidade de transformar a memória em identidade, pois 

ela reafirma o Ser na medida em que precisa adentrar no universo mítico para 

dar-se a conhecer ao outro (MUNDURUKU, 2008, on-line). 

 

Segundo Markus (2006), foi a partir de 1970 que começaram a aflorar por toda a 

América Latina os movimentos indígenas a favor da preservação de suas identidades e 

direitos. No Brasil, as articulações, reuniões e assembleias indígenas começam mais 

sistematicamente a partir de 1974. A partir disso, diversas organizações foram criadas e 

existem até hoje, como a União das Nações Indígenas (UNI). A Constituição de 1988 

reflete os esforços empreendidos pelo movimento indígena e pelas organizações não 

governamentais que lutavam pela causa indígena, inaugurando um período rico de 

elaborações e aprovações de leis e normas infraconstitucionais que garantiam às 

comunidades indígenas o direito a educação escolar básica bilíngue e diferenciada, 

determinando, ainda, o reconhecimento das características de cada etnia para a 

elaboração dos conteúdos curriculares e materiais didáticos. Em 1991, foi repassada a 

responsabilidade sobre a educação escolar indígena, que antes era atribuição da FUNAI, 

para as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios, em sintonia com o MEC.  
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Atualmente, a escrita alfabética se configura mais como uma ferramenta de defesa 

do que de controle, atuando como guardiã e portadora das vozes e memórias dos povos 

indígenas do Brasil. Um veículo de comunicação que possibilita, além da preservação e 

divulgação de suas histórias, adquirir novos conhecimentos para fundamentar suas 

reivindicações. O indígena, antes visto apenas como um personagem das histórias dos 

“brancos”, tem assumido a voz narrativa, tornando-se sujeito, autor e criador do seu 

legado cultural escrito. Desse modo, a nova educação indígena extrapola o simples 

objetivo de alfabetização, possuindo também outros objetivos, como: a transmissão de 

conhecimentos indígenas; a recuperação de suas memórias e histórias; a reafirmação de 

suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas, tradições e ciências e a 

publicação de materiais didáticos específicos e diferenciados (LUCIANO, 2006). 

2.2 Um novo cenário político e social 

 A história da escrita alfabética para os indígenas foi marcada por uma grande 

fase de opressão, momento em que atuou como um dispositivo de controle, e por uma 

fase de libertação, momento em que a comunidade indígena conquistou esse veículo de 

comunicação a seu favor, resignificando-o como um instrumento de defesa cultural. 

Foram os atos de resistência, fomentados pela necessidade de sobrevivência cultural de 

reescrever uma história, e talvez, de reescrever até mesmo as histórias indígenas, que 

viabilizaram o surgimento dessa nova face da escrita alfabética, que arrancou o poder de 

voz das mãos dos dominadores.  

 

Os indígenas logo perceberam que, além de ganhar o conhecimento para 

estabelecer relações igualitárias com os não-índios, também podiam usar a 

instituição “branca” da escola com um novo significado, mais próximo da sua 

realidade e necessidade. O antigo feitiço da catequese destrutiva virava contra 

o feiticeiro: o ensino podia ajudar os índios na preservação de suas tradições, 

costumes e fala (FERREIRA, 2002, p. 84). 

 

A nova escrita indígena foi potencializada pela Constituição de 1988, que 

revolucionou o rumo da política indígena oficial e, junto, a educação escolar indígena. 

Essa Lei reconheceu o direito das comunidades indígenas a uma educação diferenciada 

dos demais segmentos da população. Nesse sentido, o artigo 210 dispôs (ao fixar 
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conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e religiosos) que “o 

ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, asseguradas às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas e processos próprios de 

aprendizagem”.  

Diante disso, criou-se, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBN), que estabeleceu, por meio dos seus artigos 78 e 79, a articulação dos 

sistemas de ensino para a oferta da educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 

indígenas, propiciando-lhes a chance de recuperação de suas memórias históricas, a 

reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, e o 

acesso às informações e conhecimentos de outras sociedades. Com isso, a União passou 

a ter o dever e o poder para garantir a organização da escola indígena, assegurando-lhe 

suas características diferenciadas, e os sistemas de ensino municipais e estaduais, o 

dever para desenvolver as políticas públicas de oferta universal do ensino bilíngue e 

intercultural. A LDBN prevê, ainda, a formação de um pessoal especializado para atuar 

nessa área e na elaboração e publicação de materiais didáticos específicos e 

diferenciados. 

Instado a interpretar a referida lei, o Conselho Nacional de Educação editou a 

Resolução nº 3/994, fixando as diretrizes nacionais para o funcionamento das escolas 

indígenas. Essa resolução estabelece, no âmbito da educação básica, a estrutura e 

funcionamento das escolas indígenas, com “normas e ordenamento jurídicos próprios”, 

devendo ser integradas como “unidades próprias, autônomas e específicas no sistema 

estadual”. Determina que a Escola Indígena tenha como elemento básico de sua 

definição a sua localização em terras habitadas por comunidades indígenas, a 

exclusividade de atendimento a comunidades indígenas, o ensino ministrado nas línguas 

nativas das comunidades atendidas e uma organização curricular própria. 

Tal organização deverá levar em conta a participação da comunidade indígena 

na definição do modelo de organização e gestão, bem como as estruturas sociais das 

comunidades, suas práticas socioculturais e religiosas, suas formas de produção de 

conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, suas atividades 

econômicas e o uso de materiais didático-pedagógicos produzidos de acordo com o 

contexto sociocultural de cada povo indígena. Com isso, reconhece que a escola 

indígena diferenciada não se realiza sem a efetiva participação da comunidade e sem 

que à sua frente estejam docentes índios oriundos da própria etnia. A Resolução nº 
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3/994 determina que os professores das escolas indígenas terão uma formação 

específica, garantindo que eles não precisem se afastar do trabalho nas escolas e, 

quando for o caso, concomitantemente com sua própria escolarização.  

Segundo Luciano (2006), a Constituição Federal de 1988 é explícita quanto à 

garantia dos direitos dos povos indígenas ao reconhecer suas tradições, línguas, 

organizações sociais, crenças, enfim, o direito de continuarem vivendo segundo suas 

culturas e suas livres escolhas, sendo-lhes garantido, inclusive, o direito de ingressar em 

juízo na defesa de seus direitos e interesses, superando a ideia de incapacidade civil, 

mental e política desses indivíduos e povos. A partir dessa conquista constitucional, 

muitas outras normas infraconstitucionais, como já citadas acima, inclusive convenções 

internacionais, como a Conferência Mundial dos Povos Indígenas que ocorreu na ONU, 

em Nova York, dos dias 22 a 23 de setembro de 2014, foram criadas e aprovadas na 

tentativa de garantir a efetividade dos referidos direitos.  

Em Minas Gerais, em 2009, com base na portaria LDBN 9394/96, surgiu o curso 

de Formação Intercultural de Educadores Indígenas (FIEI) na UFMG. Este possui um 

programa de ensino e pesquisa para educação escolar bilíngue e intercultural, com o 

objetivo de propiciar às comunidades indígenas recuperação de suas memórias, 

reafirmação de suas identidades, valorização de suas línguas e ciências, formação de 

recursos humanos e pesquisadores de suas próprias culturas, e o acesso às informações e 

conhecimentos de outras sociedades. 

No ano de 2004, o Sistema de Educação Continuada a Distância (SECAD) do 

MEC encarregou a UFMG de produzir obras de autoria indígena, com o objetivo de 

fornecer material de leitura em línguas indígenas. Assim, os graduados no FIEI, futuros 

professores em suas aldeias, têm como projeto de final de curso a produção de algum 

material impresso que passe do âmbito da oralidade para o âmbito da escrita alfabética. 

Desde então, um expressivo material vem sendo produzido e armazenado, atualmente, 

no Acind, apresentado na figura 3, conhecido como “livros da floresta”, segundo 

Almeida e Queiroz (2004).  
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Figura 3 - Acervo Indígena da Universidade Federal de Minas Gerais (Acind). 

Fonte: foto de Thalita Barbalho, 2014. 

 

O Acind foi criado em 2012, a partir da coleção de materiais textuais, 

bibliográficos, cenográficos, audiovisuais e outros, reunidos pelo grupo de pesquisa (da 

base de registro de grupos do CNPq) Literaterras: Leitura, Escrita, Tradução da UFMG. 

Ali se encontram materiais dos cursos de formação de professores indígenas em Minas 

Gerais (realizados na UFMG, inicialmente, em parceria com a Secretaria de Estado de 

Educação), dos quais participaram índios das seguintes etnias: Aranã, Araxá, Kaxixó, 

Krenak, Maxakali, Mukurim, Pankararu, Pataxó, Puri, Xakriabá e Xucuru-Kariri. Há 

também materiais de outros estados, principalmente do Acre, pioneiro na educação 

indígena no país. A coleção foi acumulada fisicamente na sala do Literaterras, situada 

na Biblioteca Universitária da UFMG, até dezembro de 2011. A partir de janeiro de 

2012, o acervo foi doado para o Setor de Obras Raras e Coleções Especiais da 

Biblioteca da UFMG, onde se instalou o Acind. 

Como resultado da conquista constitucional dos povos indígenas e do 

engajamento de relevantes universidades federais do país, segundo informações do 

Censo Escolar 2010, atualmente, existem cerca de 2.765 escolas indígenas diferenciadas 

e cerca de 246 mil discentes índios matriculados, sendo 22 mil alunos na educação 

infantil, 175 mil no ensino fundamental, 27 mil no ensino médio, 21 mil na Educação 

para Jovens e Adultos (EJA), mil na educação profissional e nove mil no ensino 
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superior. Além disso, existem cerca de 12 mil professores indígenas no país, dos quais 

dois mil são graduados e três mil estão em formação.  

2.3 Um panorama dos impressos indígenas 

A nova escrita indígena foi potencializada pela Constituição de 1988 que, por 

meio de suas portarias, aprovou projetos e cursos que fomentaram o surgimento dos 

impressos indígenas. Entendemos como impressos indígenas tanto os materiais que 

fazem a transição do  mbito da oralidade para o  mbito da escrita alfabética, dos cantos, 

mitos e histórias de um povo, como os materiais didáticos para alfabetização 

diferenciada nas aldeias indígenas. Esses impressos demandam novos métodos de 

trabalho, adequados às peculiaridades culturais das diversas etnias indígenas do Brasil.  

 Uma das primeiras preocupações dos não indígenas, de diversas áreas, envolvidos 

no novo processo de estruturação das escolas indígenas, foi a de não mais alfabetizar com 

base numa tradução do português, mas a partir do contexto sociolinguístico indígena, com 

palavras dessa própria língua, já que elas carregam sentidos históricos e culturais que nem 

sempre encontram correspondência no português. Emiri e Monserrat (1989) afirmam que, 

nas atuais tendências de alfabetização, há uma consciência de que toda leitura da palavra é 

sempre precedida da leitura do mundo que o cerca. Dessa maneira, para a leitura do 

mundo indígena, o alfabetizador tem que, antes, se tornar “alfabetizado”, aprendendo a 

respeitar as palavras e o lugar que elas ocupam nesse sistema desconhecido. Segundo 

Emiri e Monserrat (1989), o resultado do trabalho desenvolvido com essa nova postura 

pela equipe não indígena tem sido extremamente revelador e muito diferenciado dos 

materiais desenvolvidos pelo SIL, fato que será evidenciado pelo lançamento, no final de 

2017, dos primeiros materiais didáticos do SIE.  

Esse novo tipo de material é ilustrado pelos próprios indígenas e acaba por 

estimular uma forma de arte que, sem ser tradicional, torna-se um meio privilegiado de 

comunicação etnográfica, conforme exposto na figura 4. Inclusive, a variedade de traços 

e técnicas permite a distinção de estilos visuais entre os povos indígenas, o que sugere 

que, assim como as línguas indígenas apresentam estruturas diferentes, há também 

diversas artes indígenas. 
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Figura 4 - Produção do material O direito à nossa terra em Aldeia Verde. 

Fonte: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), 2013. 

 

As novidades nesses materiais não se limitam apenas ao expressivo uso de 

ilustrações que, embora sejam muito importantes, fazem parte de um processo de 

estruturação da alfabetização que deve operar mais com representações do universo da 

cultura indígena do que com convenções da sociedade não indígena. Dessa maneira, é 

interessante que nesses materiais haja também partes textuais, expostas numa graduação 

que vai de conjuntos silábicos mais simples para mais complexos. O desafio, nesse 

processo, é o de se combinar o conteúdo didático com palavras de conteúdo cultural 

relevante. Para isso, o desenho etnográfico contribui de maneira imprescindível, uma 

vez que abarca um cenário cultural capaz de despertar palavras geradoras. Nessas 

palavras, é possível detectar sílabas que, por sua vez, expandem-se em famílias 

silábicas, geradoras também de outras unidades significativas: palavras, frases, textos 

(EMIRI; MONSERRAT, 1989). Com isso, as palavras da língua escrita passam a ser 

conectadas com a língua falada no dia a dia do indígena. O sucesso de materiais como 

esses se deve ao fato de não reproduzirem simplesmente um padrão metodológico ou 

linguístico, mas por criarem, junto aos indígenas, uma estrutura que respeita, preserva e 

valoriza suas culturas e línguas nativas. 

Portadores de um saber ancestral, aprendido por palavras e sons contados pelos 

avôs e avós, os povos indígenas possuem a fala e a oralidade como instrumento de 

transmissão das suas tradições. Segundo Lima (2012), na sua dissertação   li ro 
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indígena e suas m ltiplas grafias, que fez uma abordagem mais focada na produção dos 

impressos de cunho literário, o caminho de se passar da oralidade   escrita é complexo e 

repleto de tensões e, por isso, exige que a produção editorial seja diferente do que já é 

convencionalmente conhecido. A produção dos livros indígenas geralmente acontece já 

no processo de edição, pensando-se na publicação, diferentemente do que ocorre na 

produção dos não indígenas, em que se escreve o texto e, a partir dele e de um valor 

atribuído em conson ncia com os interesses editoriais, viabiliza-se a publicação. A 

autora pondera também que todo o processo editorial indígena é feito coletivamente e, 

por consequência, a autoria também será coletiva. Isso se justifica no fato de que as 

narrativas registradas são fruto de performances orais, sendo vistas, assim, como algo de 

propriedade coletiva da comunidade e herdadas dos antepassados.   contador não se vê 

como criador da narrativa, mas sim como uma espécie de transmissor, um elo numa 

cadeia infinita de repetidores e guardiões das narrativas ao longo das gerações.  

2.4 A experiência de designer no SIE 

 Lima (2012), apesar de não ter formação em design, possui um olhar 

interessante sobre o papel do designer na produção dos projetos editorais indígenas, 

principalmente por se tratar de uma opinião embasada na sua experiência com o FIEI na 

UFMG. A pesquisadora pontua que, muitas vezes, o projeto gráfico surge nas primeiras 

conversas a respeito do livro e, com a produção dos textos e dos desenhos, vai tomando 

mais corpo para a composição propriamente dita. A presença do designer ao longo de 

todo o processo, para ela, é muito importante já que ele não atuará apenas como o 

executor do layout das páginas, mas também como tradutor. Ouvirá as ideias e 

demandas e executará projetos que respeitem e valorizem os textos e a estética indígena, 

traduzindo dessa forma o universo dos autores para o registro do livro.  

Com base em minha experiência de trabalho como designer, desde o final de 

2014, na equipe multidisciplinar do SIE, na FaE/UFMG, a presença desse profissional 

ao longo do processo não é apenas importante, mas imprescindível para que seja 

possível a elaboração de projetos que de fato estejam de acordo com as demandas 

linguísticas e socioculturais das comunidades indígenas. Isso porque, mais do que uma 

cultura desconhecida, o público-alvo são sociedades que têm se revelado altamente 
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complexas em seus sofisticados modelos sociocosmológicos (LAGROU, 2007), regidas 

por culturas que possuem um modo de ver o mundo extremamente diferente do não 

indígena, que, por isso, demandam pela desconstrução do discurso acadêmico herdado 

pela tradição eurocentrista. Nesse período de intenso trabalho com as etnias Xakriabá, 

Pataxó, Maxakali e Guarani, percebemos a necessidade de se pensar em outros modelos 

de atuação do designer. Modelos que sejam multidisciplinares, em que esse profissional 

atue sempre como um pesquisador, disposto a questionar os conceitos 

institucionalizados como padrões nas academias e de criar, junto aos indígenas, novos 

conceitos que se adequem às peculiaridades desses povos. 

Aprendemos nos cursos de design gráfico que o ponto (pt), unidade de medida 

do corpo da letra e da entrelinha, ideal para as tipografias empregadas nos blocos de 

textos para revistas e jornais, mídias que geralmente possuam o tamanho padrão de uma 

folha A4, seria o de 10pt. Os professores pontuam que há uma exceção para essa regra 

quando o público-alvo for composto por maioria idosa, que, por conta de problemas de 

visão, ocasionados pela idade, necessitam de uma tipografia maior que proporcione 

maior legibilidade e conforto visual, tornando-se 12pt o ideal, nesse caso. Durante a 

produção do segundo jornal Maxakali, em 2015, para o SIE, ao conversar com a equipe 

de pesquisadores indígenas, responsáveis pela criação do conteúdo desse material, sobre 

os elementos gráficos que compõem um jornal, foi-me demandado o aumento do ponto 

da tipografia usada nos blocos de textos.  

Assim, realizamos testes de impressão e validação com os Maxakali para 

encontrar o tamanho que eles julgavam mais legível e confortável, obtendo como 

decisão final o tamanho 13,5pt. Conforme exposto na figura 5, um comparativo entre as 

duas edições produzidas do jornal, notamos a grande diferença entre o tamanho dos 

pontos utilizados nas tipografias. Esse ajuste, dentre outros, só foi possível por meio dos 

encontros com os Maxakali, em Belo Horizonte e nas aldeias, momentos em que pude 

observar suas dificuldades e facilidades, pude ouvir suas dúvidas, trocar conhecimentos 

e criar uma relação de trabalho mais próxima. 

 



 40 

 
Figura 5 - À esquerda, 1ª edição do jornal Maxakali, e à direita, 2ª edição. 

Fonte: SIE - FaE/UFMG, 2014 - 2015. 

 

Ao longo das oficinas de produção dos materiais para o SIE, pude entender o 

que Bicalho (2010) diz, ao ponderar que a sabedoria que o livro Maxakali ensina é a de 

que letra é imagem e imagem se lê. Presenciei produções editoriais em que o desenho e 

a escrita alfabética apareciam, na maioria das vezes, no mesmo plano, um ao lado do 

outro, reforçando o aspecto de complementaridade. Isso porque os Maxakali se 

apropriaram da escrita alfabética pelo viés da estética e da visualidade, atraídos pelo seu 

aspecto icônico, e não pela sua capacidade sistêmica de expressar um pensamento 

lógico. 

 

Assim, me parece evidente que, se deixando levar por esse desejo profundo, 

ancestral, do traço, os maxakalis incorporam a escrita como mais um 

elemento, tão natural e espontâneo quanto o traço do desenho figurativo ou 

geométrico, à sua expressão. Eles tomam a palavra no que ela tem de símbolo 

(referir-se a coisas do mundo), mas, sobretudo, no que ela tem de ícone (o 

desenho das letras): seu traço, puro e simples (BICALHO, 2010, p. 128). 

 

Diante disso, é muito difícil ver e, até mesmo, não indicado, um projeto editorial 

Maxakali com um grid rígido, que separe texto e imagem, o que acaba por seguir a 

lógica de criação instintiva dos desenhos dessa etnia, conforme exposto na figura 6. 

Além disso, é fundamental uma reflexão sobre a escolha das tipografias a serem 
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aplicadas nesses projetos. Funcionariam apenas como um veículo que transmite uma 

informação textual com um estilo neutro? Ou poderiam compor o layout também, como 

uma imagem e/ou um texto-imagem que possui aspectos como formas, posicionamentos 

e tamanhos conectados com a informação a ser transmitida ao leitor? Aspectos estes que 

transmitem certas informações ao leitor antes que inicie a leitura do texto, que reforçam 

as mensagens extraídas no momento da leitura do texto em si, conforme figura 7. 

 

A tipografia é peça-chave dentro do contexto de um projeto, pois 

ela contribui para delinear a personalidade de todo o conjunto dos elementos 

que o formam. Sendo fundamental em um sistema de comunicação, a 

tipografia torna-se um emissor que transmite mensagens, que serão 

recebidas pelo receptor. Ela “fala” pelo projeto gráfico e tem tom e forma 

própria de se comunicar. A interpretação da fonte depende de fatores como 

cultural, psicológicos, sociais de cada indivíduo. Cada projeto é único, possui 

sua própria característica. Cabe ao designer escolher os componentes ideais 

de um layout, sendo de fundamental importância a escolha da tipografia 

(FUNK; DOS SANTOS, 2008, p. 127). 

 

 
Figura 6 - Destaque para a simbiose entre textos e desenhos. 

Fonte: O direito à nossa terra, 2013, p.22. 
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Figura 7 - Destaque para a solução editorial de texto-imagem. 

Fonte: O machado e a abelha, 2004-2005, p. 40-41. 

 

 

A coletividade é um dos aspectos culturais mais marcantes do processo de 

produção editorial indígena. Tanto que, segundo Lima (2012), a autoria dos livros 

indígenas passa a ser tratada como uma experiência coletiva – diferentemente do mundo 

ocidental em que ela é, na maioria das vezes, considerada uma experiência individual, 

regida por frases em primeira pessoa: “a minha peça”, “o meu livro”, “a minha obra”. 

Diante disso, o designer precisa compreender que a coletividade está diretamente 

relacionada com a estruturação sociocultural dos povos considerados de tradição oral, a 

autoria coletiva está conectada a uma experiência de tradução de mundos. Cada um dos 

escritores tem como objetivo alcançar essa tradução. E não somente os autores, mas 

também a equipe editorial que trabalha em prol dessa tradução. Nas sociedades 

considerados de tradição oral, as narrativas são vistas como sendo propriedade da 

comunidade, herdadas dos antepassados, são aprendidas por meio da memória e 

passadas de geração em geração. O contador não se vê como o criador da narrativa, mas 

como uma espécie de transmissor, peça de uma cadeia infinita de repetidores e 

guardiões das narrativas ao longo das gerações. No ato de contar, não é apenas a 

narrativa em si que é repetida, mas toda a tradição oral da comunidade é revivida. 

 

Na tradição oral de culturas sem escrita, uma narrativa contada oralmente é 

muito diferente do ato solitário de escrever e ler um texto numa cultura com 

escrita. Numa cultura oral, contar uma narrativa para uma plateia se trata de 
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uma performance, um ato social complexo e altamente dinâmico (SOUZA, 

2006, p. 203). 

 

Assim, é de responsabilidade do designer adotar a metodologia de trabalho 

colaborativo, mais adequada a esse tipo de demanda cultural, que, segundo Barros 

(2011), possui como grande diferença em relação a outras formas de criação a falta de 

hierarquias, cada pessoa colabora com o mesmo grau de importância no processo, o que 

não quer dizer que as capacidades distintivas de cada um sejam anuladas em nome do 

coletivo.  elo contrário, cada indivíduo contribui para o trabalho colaborativo a partir 

das experiências que possui, mas a contribuição só se torna efetiva na medida em que 

estabelece relações e conexões com os demais. Isso quer dizer que os indígenas devem 

ser envolvidos em todas as etapas do projeto gráfico, até porque, como ocorrido na 

criação do jogo de matemática Maxakali do SIE, em 2016, algumas decisões e soluções 

gráficas, como a disposição dos elementos e como se daria o destaque para os valores 

das cartas (neste caso, por meio dos círculos coloridos), conforme exposto na figura 8, 

foram discutidas e definidas no momento da oficina de criação das ilustrações. Assim, 

fica nítido, no resultado final, figura 9, o respeito por tais decisões projetuais coletivas. 

 

 
Figura 8 - Produção Maxakali das ilustrações para jogo de matemática. 

Fonte: foto de Claudia Magnani na oficina SIE – FaE/UFMG, 2016. 
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Figura 9 - Protótipo de layout digital do jogo de matemática Maxakali. 

Fonte: SIE - FaE/UFMG, 2016. 

 

Daniel Munduruku, escritor indígena, graduado em Filosofia, com licenciatura em 

História e Psicologia e doutor em Educação pela USP, faz uma análise de uma peça 

gráfica em um post, Um livro para não se ler, no seu blog, que demonstra a importância 

do trabalho do designer no processo de valorização das culturas indígenas. Segundo 

Munduruku (2016), o livro, que se chama Cabeça oca, cabeça seca, possui uma 

imagem de capa caricata, conforme exposto na figura 10, que remete a imagens de 

totens antigos, elementos que não fazem parte do universo da etnia enfocada no 

material, os Guarani. O escritor ainda faz ponderações sobre o ponto das tipografias 

utilizadas, “é preciso muito esforço para acompanhar a leitura seja em português, seja 

em guarani”, considerando-o muito pequeno, o que não contribui para uma boa 

leiturabilidade do texto. Daniel Munduruku conclui a matéria afirmando que as 

ilustrações tanto da capa, quanto do miolo, são estereotipadas, desvalorizando a 

diversidade cultural dos povos indígenas brasileiros.  
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Figura 10 - Capa do livro Cabeça oca, cabeça seca. 

Fonte: SESI-SP Editora, 2014. 

 

Para a criação dos projetos gráficos dos seus livros, Daniel Munduruku é 

extremamente exigente e, por isso, trabalha em parceria com o designer gráfico 

Maurício Negro, participante de exposições e catálogos, que já recebeu prêmios e 

menções no Brasil e no exterior. Maurício Negro é especializado em temas ancestrais, 

mitológicos, ambientais, étnicos e ligados à diversidade cultural e artística brasileira. 

Para a criação de suas ilustrações, faz uso de materiais naturais, como folha, sementes e 

penas, conforme exposto na figura 11, além de tintas orgânicas a base de elementos 

naturais, como o urucum e a clorofila, materiais reciclados, não nobres e a técnica de 

desenho por pirogravura (fogo). O ilustrador chama atenção dos designers, sem 

purismos contra tecnologia, para a busca de alternativas criativas que fujam do padrão 

da indústria gráfica e que contribuam com a sustentabilidade. Por exemplo, existem 60 

espécies de plantas tintoras no Brasil – por que, então, fazer uso de tintas 

industrializadas que são insustentáveis economicamente e ambientalmente?  
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Figura 11 - Livro A palavra do grande chefe, design de Maurício Negro. 

Fonte: Global Editora, 2009. 

 

Diante dessa experiência de produção editorial tão peculiar, acompanhada por um 

cenário de diversidade cultural, é inegável o fato de que o trabalho com povos indígenas 

exige caminhos projetuais diferentes do que é formalizado nas academias, o que abre 

caminho para várias possibilidades de experimentação e produção editorial. Não cabe ao 

designer questionar a pertinência da escolha da escrita alfabética, já adotada pelos 

diversos grupos indígenas no Brasil para representação de suas línguas, nem interferir 

no conteúdo de suas publicações, mas, sim, entender a troca cultural a que os índios 

estão expostos (e, muitas vezes, dispostos). O designer, atuando como um pesquisador, 

deve permanecer atento à sabedoria e à riqueza cultural dessas comunidades, a fim de 

encontrar, ou até mesmo reformular, as técnicas e os instrumentos gráficos que serão 

mais adequados às demandas dos povos indígenas. 
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3 CONCEITOS E PRINCÍPIOS 

Este capítulo é composto por uma revisão sistemática de literatura e da estratégia 

de pesquisa bibliográfica, e aqui nos ocupamos da análise e delineamento de termos que 

fundamentam e justificam a proposta desta pesquisa dentro do campo do design. Assim, 

inicialmente, há uma abordagem dos conceitos de iconografia e iconologia, destacando 

a diferença entre esses dois elementos e pontuando que apenas o primeiro será 

trabalhado nesta dissertação. Em seguida, analisamos a linguagem visual como forma 

de representação do conhecimento dos povos considerados de tradição oral que carrega 

memória e identidade, sendo composta pelo hibridismo entre arte e design, ou seja, 

forma de expressão que possui um desígnio. Com isso, é possível compreender as 

manifestações visuais indígenas como uma linguagem não verbal, um sistema midiático 

composto por uma complexa rede de significados que contribuem para a permanência e 

pertencimento das comunidades indígenas. 

O entendimento da linguagem visual tem sido foco de estudos nos últimos 40 anos 

da antropologia, ciência responsável pela criação de um imenso acervo de pesquisas 

sobre a cultura material e imaterial dos povos indígenas. O design, infelizmente, ao 

longo dos anos, limitou-se aos produtos fabricados em larga escala, balizando-se quase 

em sua totalidade na indústria, deixando de lado as culturas materiais e imateriais dos 

povos indígenas. Entretanto, segundo Nogueira (2005), o design pode atuar como uma 

importante ferramenta para o “resgate” da memória de um povo. Diante disso, como 

finalização dessa seção, há uma apresentação do etnodesign, uma proposta de pesquisa 

dentro do design para a revitalização e valorização da cultura material e imaterial dos 

povos indígenas. 

3.1 Iconografia e iconologia 

Segundo Gomes (1998, p. 33), a iconografia, assim como a fonografia, é uma 

subdivisão da ideografia, a “escrita do pensar”.   um ramo da história da arte que trata 

do tema ou da mensagem das obras de arte em contraposição à forma. Segundo 
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Panofsky (1991, p. 51), o sufixo “grafia” vem do verbo grego graphéin, que significa 

escrita. O verbo “escrever” implica um método de proceder puramente descritivo. 

Assim, a iconografia poderia ser entendida como a descrição e classificação das 

imagens. Outra definição, segundo Munn (1973, p. 216b), para iconografia seria um 

conjunto de características estruturais fundamentais que operam por meio de 

vocabulários visuais estandardizados ou unidades elementares, transmitindo, como na 

linguagem oral, categorias de graus variáveis de generalidade e possuindo regras 

implícitas de combinação de elementos. É importante pontuar que o levantamento 

iconográfico coleta e classifica, mas não entra no ramo investigativo da gênese e 

significação do material selecionado. Isso quer dizer que a iconografia considera apenas 

uma parte de todos os elementos que constituem um conteúdo intrínseco em uma 

imagem. Tais elementos precisam se tornar explícitos para viabilizar a percepção do 

conteúdo na sua totalidade.  

 

Todas as iconografias compartilham certas características estruturais 

fundamentais, apesar de grandes diferenças estilísticas. Especialmente, todas 

operam por meio de vocabulários ou unidades elementares relativamente 

padronizadas (veiculando, como na linguagem oral, categorias com vários 

graus de generalização), e têm regras implícitas para a combinação dos 

elementos (MUNN, 1973, p. 216b). 

 

Panofsky (1991) afirma que uma imagem pode ser observada em três níveis: pela 

descrição pré-iconográfica, pela análise iconográfica e pela interpretação iconológica. 

Na descrição pré-iconográfica, os motivos, representados pela sintaxe visual (ponto, 

linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, dimensão e movimento), mantêm-se 

dentro dos limites das formas naturais, que podem ser identificadas tendo por base a 

experiência prática. Por exemplo, qualquer pessoa pode reconhecer a forma e o 

comportamento dos seres humanos, animais e plantas, não há quem não possa distinguir 

um rosto zangado de um alegre. É evidente que, às vezes, acontece num dado caso que 

o alcance de experiência pessoal de cada um não seja suficiente. Por exemplo, quando 

se defronta com a representação de um utensílio obsoleto, não familiar ou com a 

representação de uma planta ou animal desconhecido. 

A análise iconográfica, tratando das imagens, histórias e alegorias em vez dos 

motivos, pressupõe, muito mais que a familiaridade com objetos e fatos adquiridos pela 

experiência prática, uma proximidade com os temas específicos ou conceitos tal como 

transmitidos por meio de fontes literárias ou tradição oral. A interpretação iconológica, 
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momento em que se compila o significado intrínseco de tantos outros documentos 

associados à imagem, requer algo mais que a familiaridade com conceitos ou temas 

específicos. Por se tratar da interpretação de valores simbólicos, requer um complexo e 

contínuo conjunto de estudos, fundamentado em pesquisas bibliográficas 

multidisciplinares, pesquisa de campo, contínua revisão de conceitos e conclusões. 

Iconologia, portanto, é um método de interpretação que advém da síntese mais que da 

análise.  

 

Devido às graves restrições que o uso corriqueiro, especialmente nesse país, 

opõe   palavra “iconografia”, proponho reviver o velho e bom termo, 

“iconologia”, sempre que a iconografia for retirada de seu isolamento e 

integrada em qualquer outro método histórico, psicológico ou crítico [...] Pois 

se o sufixo “grafia” denota algo descritivo, assim também o sufixo “logia” – 

derivado de logos, que quer dizer “pensamento”, “razão” – denota algo 

interpretativo. [...] Assim, concebo a iconologia como uma iconografia que 

torna interpretativa e, desse modo, converte-se em parte integral do estudo da 

arte, em vez de ficar limitada ao papel de exame estatístico preliminar 

(PANOFSKY, 2009, p. 54). 

 

Foram realizadas neste trabalho apenas a descrição pré-iconográfica e a análise 

iconográfica, etapas que compõem o levantamento iconográfico das pinturas dos Yãmĩy 

e dos mĩmãnãm da cultura Maxakali. Somente com a exata identificação dos motivos 

Maxakali, requisito básico de uma análise iconográfica correta, é que se terá condições 

de partir para os complexos estudos de interpretação iconológicos, que demandam 

profundas pesquisas de campo multidisciplinares. 

3.2 Linguagem visual: memória e identidade 

Entendemos como linguagem, segundo Japiassú; Marcondes (1996, p. 164), um 

“sistema de signos convencionais que pretende representar a realidade e que é usado na 

comunicação humana”. Assim, representar, para esses autores, é a operação pela qual a 

mente tem presente em si mesma uma imagem mental, uma ideia ou um conceito 

correspondente a um objeto externo. Segundo Cavalcante (2014), toda comunidade 

possui um repertório visual que imprime aos objetos significações e interpretações 

próprias. É importante pontuar que esse repertório é construído por meio de uma 

linguagem visual que não é pautada em um sistema lógico e, por isso, possui um 
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complexo grau interpretativo, bem diferente da linguagem verbal, que conta com uma 

gramática exata. As redes de crenças de um grupo de pessoas formam um repertório de 

imagens de uma comunidade que constrói seu próprio imaginário social, que constitui 

seu conhecimento local e que pode ser representado por elementos visuais e gráficos. 

Pelo viés da abordagem semiótica da etnoarte (SILVER, 1979) e a construção de 

metodologias adequadas às especificidades culturais (SCHANN, 1996), percebemos que 

existe uma linguagem dentro de um “sistema de comunicação visual”. Para o 

antropólogo Geertz (2009, p. 142), falar de arte não é simples, pois “arte parece existir 

em um mundo próprio, que o discurso não pode alcançar”, sendo sua compreensão 

difícil nas artes literárias e não literárias. Entretanto, o autor tece estudos sobre a arte 

como um sistema de significados culturais. Geertz (2009, p. 144-145) denomina como 

artesanal a forma como, em quase todo o mundo, a arte é falada, o que não é uma 

característica única do Ocidente ou da Idade Moderna, mas que aparece também em 

“teorias elaboradas sobre musicologia indiana, coreografia javanesa, versificação árabe 

ou gravuras iorubas”.   autor critica a incapacidade de se compreender a variedade de 

crenças espirituais, de sistemas de classificação, de estruturas de parentesco e ainda da 

maneira de estar no mundo que existe entre os diversos povos do mundo.  

 

A incapacidade de compreender essa variedade que leva muitos dos 

estudiosos da arte não-ocidental, principalmente daquela a que chamamos de 

“arte primitiva”, a expressar um tipo de comentário que ouvimos com 

frequência: que os povos dessas culturas não falam, ou falam pouco, sobre 

arte. O que esses comentários querem dizer é que, a não ser de forma 

lacônica, como se tivessem muito pouca esperança de serem compreendidos, 

os povos que esses estudiosos observam não falam de arte como eles, 

estudiosos, falam, ou como gostariam que seus objetos de seus estudos 

falassem: em termos de suas propriedades formais, de seu conteúdo 

simbólico, de seus valores afetivos, e de seus elementos estilísticos 

(GEERTZ, 2009, p. 146-147). 

 

A arte, nas sociedades considerados de tradição oral, segundo Schann (1996), 

cumpre uma função social e se insere no âmbito de outras expressões culturais humanas. 

É uma criação em conjunto que, passada de geração em geração, cria memória e 

identidade ao grupo. Assim, as culturas materiais e os elementos gráfico-visuais passam 

a expressar características que identificam a origem e revelam os valores simbólicos 

coletivos, funcionando como uma linguagem visual que possui uma gramática própria, 

mesmo que sendo construída em um sistema impreciso, desconhecido, que não 

compactua com regras predeterminadas. A investigação sobre os elementos dessa 

gramática visual fez autores como Lupton e Phillips (2008), Leborg (2006), Wong 
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(2001), Dondis (2003) sugerirem conteúdos teóricos que se propõem a habilitar 

estudantes e profissionais de arte e do design para a compreensão, reconhecimento e 

aplicação da sintaxe visual e dos princípios da forma em objetos e outras obras e, ainda, 

discutir sobre a mensagem plástica e semântica. 

A semiótica se apresenta como uma disciplina de grande valia para o 

entendimento de uma linguagem visual, podendo revelar aspectos simbólicos que 

representam valores intelectuais e morais de uma comunidade que produziu 

determinada obra, artefato ou grafismo. Segundo Peirce (1983), a semiótica verifica a 

ação do signo nos aspectos perceptivos, cognitivos e comunicativos, portanto, essa 

teoria oferece recursos para a leitura de imagens e de artefatos como símbolos culturais. 

A imagem de um artefato ou existente em um artefato, primeiramente, promove na 

mente do observador uma experiência predominantemente estética, pautada em um 

conjunto de sensações de cores, tons, dimensões, direções e texturas específicas. No 

momento em que a percepção é vivenciada como um conjunto de sensações e 

sentimentos, trata-se da categoria fenomenológica denominada de primeiridade 

(PEIRCE, 1983, p. 88-89). Após vivenciar as sensações iniciais, o observador se 

conscientiza da exterioridade dos estímulos e da relação entre as sensações e a 

expressão física do artefato, que caracterizam um fenômeno da categoria denominada de 

secundidade (PEIRCE, 1983, p. 90-92). Por meio de sensações e percepções, o 

observador consulta em sua memória os dados culturais que propiciam os nomes e os 

argumentos para classificar, simbolicamente, os sentimentos decorrentes da percepção 

do objeto. A mediação entre aquilo que é vivenciado (primeiridade) e o que é percebido 

(secundidade), a partir de conceitos ou argumentos extraídos da memória cultural, 

caracteriza um fenômeno da categoria fenomenológica denominada de terceiridade 

(PEIRCE, 1983, p. 92-96). As sensações e sentimentos de primeiridade, as percepções 

de secundidade e as conceituações de terceiridade são denominadas como 

interpretantes. 

Ao procurar saber o que um artefato ou grafismo significa em um determinado 

contexto cultural, desejamos saber o que representa, ou seja, quais os tipos de signo que 

são assumidos por esses elementos. Para Peirce (2005, p. 201), em relação aos objetos, 

um signo pode ser “ícone”, quando a relação com o objeto se estabelece por associação; 

“índice”, quando a relação com seu objeto é estabelecida por uma contiguidade 

material; ou “símbolo”, quando a relação com seu objeto é estabelecida de maneira 

arbitrária ou convencional (PEIRCE, 1983, p. 52). Essa triangulação representa a 



 52 

dinâmica de qualquer signo do processo semiótico peirciano, em que a significação 

depende do contexto de seu aparecimento e da expectativa de seu receptor. Entretanto, é 

importante pontuar que, segundo Geertz (2009), para existir uma ciência semiótica da 

arte é preciso que esta explique um feito cultural, ou seja, a unidade da forma e do 

conteúdo. Para isso, é preciso que dê mais atenção ao que “se fala além do discurso 

reconhecidamente estético” (GEERTZ, 2009, p. 154). 

Segundo Cavalcante (2014), um exemplo relevante tanto para a sintaxe visual 

como para os estudos semióticos é o trabalho sobre a cerâmica Nariño,
8
 da Colômbia. 

Essa manifestação cultural é considerada como parte de um sistema de design pré-

colombiano que inclui signos geométricos abstratos e icônicos. Tais categorias de 

signos se formam por meio de um importante repertório de manifestações visuais 

geométricas e figurativas. Os módulos de signos geométricos se organizam em linhas e 

colunas de padrões repetidos na superfície de um artefato. Os signos abstratos são 

construídos por uma ordem sistemática que se referem ao sol, à água, aos seres 

humanos, às forças naturais, é uma arte voltada para cosmologia.  

 

A análise da arte e o design pode levar ao entendimento da intenção ou à 

direção cultural que existia no uso original da linha, da cor, da forma, da 

textura e da composição. [...] O estudo do design precolombino não só revela 

os significados dos padrões de peças individuais, mais sim o que é um 

registro erudito das explorações intelectuais e das intenções daqueles cujas 

vozes, de outra manera, estariam perdidas para nós (CAVALCANTE, 2014, 

p. 96). 

 

Na qualidade de código cultural, os sistemas de representação visual, segundo 

Ribeiro (1987, p. 22), “são mecanismos de ordenação e de comunicação da experiência, 

culturalmente determinados”. Sistemas que exigem funcionamento adequado por meio 

de categorias visuais que tenham variedades de significados. Tais qualidades fazem de 

um sistema gráfico uma linguagem visual em que, por exemplo, os códigos são sistemas 

convencionais pertencentes a uma cultura e situados geográfica e historicamente. O ser 

humano utiliza a linguagem na transmissão de mensagens como ferramenta de 

comunicação e, deste modo, elabora códigos que fazem parte de um sistema 

convencional de signos que pretende representar a realidade (JAPIASSÚ; 

MARCONDES, 1996, p. 119). 

                                                 
8
 Segundo Cavalcante (2014, p. 96): “Nariño é um Departamento da Colômbia, fronteiriço ao Equador, e 

banhado pelo Oceano Pacífico. Foi ocupado por muitos grupos indígenas que fizeram parte do Império 

Inca no período Pré-Colombino”. 
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No patrimônio cultural de cada comunidade há a linguagem visual, que 

carrega informações e conhecimentos sobre uma determinada cultura, 

passada ao longo das gerações, resultando em um conjunto iconográfico que 

pode ser percebido como elemento identitário, de memória e de representação 

de um povo ou região (CAVALCANTE, 2014, p. 100). 

 

A cultura material, em suas manifestações simbólicas, atua como uma linguagem 

visual que ajuda a discernir as “representações coletivas” que apontam para a 

reprodução social (RIBEIRO, 1987, p. 25). Essas representações, desenvolvidas por 

meio de sistemas gráficos, são consideradas como parte integrante do patrimônio 

cultural da comunidade que a desenvolveu e, como tal, precisam ser preservadas e 

valorizadas. Isso não significa apenas proteger ou conservar esse patrimônio, mas, sim, 

salvaguardá-lo. Entendemos aqui como salvaguardar o ato de viabilizar o patrimônio 

cultural imaterial para que possa se recriar e transmitir continuamente. Ao contrário de 

conservar, correndo-se o risco de “fossilizar” um patrimônio cultural, salvaguardar 

permite a transmissão de conhecimentos, técnicas e significados (UNESCO, 2014b). 

3.3 Manifestações visuais indígenas  

As manifestações visuais das etnias indígenas do Brasil foram relegadas ao 

segundo plano durante anos. Tais manifestações simbólicas e estéticas receberam novo 

impulso a partir da década de 1960, sendo consideradas relevantes para o entendimento 

da vida em sociedade. A antropóloga Lagrou (2009, p. 13) afirma que “artefatos e 

grafismos marcam o estilo de diferentes grupos indígenas [e por isso] são 

materializações densas de complexas redes de interações que supõem conjuntos de 

significados”.  ara os indígenas, não há distinção entre artefato e arte, a função prática e 

utilitária é tão relevante quanto a função estética e simbólica para, respectivamente, 

contemplação e significação. É por meio da dimensão estética que corpos e objetos 

agem no mundo ameríndio. 

A noção de agency ou agenciamento é abordada no âmbito estético por Alfred 

Gell como “crítica ao modelo representacionalista nas ciências humanas” (LAGR U, 

2009, p. 32). Gell (1998) supera a ideia contemplativa da arte clássica ocidental, pois 

não se aplica ao universo da arte indígena, no qual as dicotomias arte/artefato, 
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função/contemplação, corpo/espírito fracassam frente a um domínio estético mais 

amplo. Um domínio que permeia os corpos, os artefatos e as comidas, delineando seu 

plano decorativo como uma esfera que é ao mesmo tempo performativa e viva, que age 

eficazmente na realidade social onde opera. Assim, a experiência estética é tão 

importante, que é a base da classificação nativa do mundo, o desenho se torna o meio de 

ligação que opera a transição entre mundos separados, do humano (presente) para o 

cosmológico (primordial) e vice-versa. 

  

A arte impregna todas as esferas da vida do indígena brasileiro. A casa, a 

disposição espacial, os meios de transporte, os objetos de uso cotidiano e, 

principalmente, os de cunho ritual estão embebidos de uma vontade de beleza 

e de expressão simbólica. Estas características transparecem quando se 

observa que o índio emprega mais esforço e mais tempo na produção de seus 

artefatos que o necessário aos fins utilitários a que se destinam; e quando 

passa horas a fio ocupado na ornamentação e simbolização do próprio corpo. 

Neste sentido, a arte indígena reflete um desejo de fruição estética e de 

comunicação de uma linguagem visual (RIBEIRO, 1989, p. 13). 

 

Nas sociedades que possuem escritas que não se enquadram no sistema alfabético, 

os grafismos são poderosos sistemas de comunicação não verbais que, com frequência, 

possuem um ou mais significados para determinada cultura à qual pertencem. Esses 

significados podem se alterar de cultura para cultura, de acordo com seu processo 

histórico ou dinâmica cultural, e se modificar no seio de uma mesma etnia ao longo dos 

anos. O grafismo, para Cavalcante (2014), além de visual, é tático, pois também possui 

o papel de transmitir as percepções do real e, quando visualizado como abstrato, é 

elaborado por um grupo social que reconhece, explicita e o reproduz. Segundo Vidal 

(1992, p. 17), o grafismo é parte integrante da vida social das comunidades tradicionais 

e indígenas, sendo considerado fator de identidade cultural. 

A arte nas sociedades indígenas cumpre uma função social e se insere no âmbito 

de outras expressões culturais humanas. Em 1979, em um congresso organizado em 

torno da temática do corpo, a antropóloga Vidal (1992) apresentou os resultados da sua 

primeira pesquisa que decodificou, de forma sistêmica, a “gramática” da pintura 

corporal dos Kayapó-Xikrin. De fato, a pintura corporal dessa etnia se revelou como um 

verdadeiro sistema de códigos visuais, pois cada mudança de padrão da pintura assinala, 

além do sexo da pessoa, as fases percorridas em determinados estágios da vida, como a 

transição de um casal que teve seu primeiro filho. A partir de outros padrões de pintura, 

as relações de proximidade de outros parentes com relação ao casal e o recém-nascido 

são assinaladas. Outros períodos de transição na vida, como a morte de um parente 



 55 

próximo, são igualmente assinalados por meio da mudança da “segunda pele”, pintura 

que cobre a pele como uma roupa, todos os dias. Do estudo de Vidal (1992), podemos 

perceber que o corpo se tornou artefato conceitual e o artefato um quase corpo, assim, 

os caminhos seguidos por corpos e artefatos nas sociedades vão se assemelhando. 

Segundo Lagrou (2009), nota-se que funcionalidade e contemplação se tornam 

inseparáveis, resultando a eficácia estética da capacidade de uma imagem de agir sobre 

e, assim, criar e transformar o mundo. 

O estudo da iconografia, de acordo com Ribeiro (1987, p. 12), busca registrar e 

analisar o modo como os grupos sociais expressam seus códigos culturais, 

compreendendo tais códigos e propiciando sua valorização e disseminação, 

contribuindo com a sustentabilidade cultural, principalmente quando se trata de grupos 

considerados ágrafos. O estudo iconográfico permite entender, de modo holístico, o 

funcionamento da sociedade e perceber mais coerência na chamada “arte indígena”, “ao 

ligá-la às outras categorias de informações que temos sobre a sociedade” (SCHAAN, 

2007, p. 111). Entretanto, Ribeiro (1987) pondera que uma iconografia não pode ser 

arbitrária, conforme podemos observar nos estudos de Munn (1962; 1966; 1973) sobre a 

iconografia da etnia autraliana Walbiri, descrita no trabalho de Schaan (1996). O estudo 

de Munn demonstrou que a arte gráfica Walbiri era, na realidade, uma linguagem visual, 

apesar de os ocidentais a perceberem apenas como desenhos geométricos decorativos. 

Entre os Walbiri, diferentemente do que se percebe em outras sociedades, a feitura dos 

desenhos não é prerrogativa das mulheres, mas ambos os sexos os utilizam, 

frequentemente para ilustrarem, na areia, uma história ou narrarem uma experiência.  

Segundo Schaan (1996), Munn percebeu que os desenhos constituíam um código 

visual cuja estrutura estava ligada a noções fundamentais de espaço, tempo e visão 

cosmológica do grupo. Os Walbiri creem que seus ancestrais foram responsáveis pela 

criação de tudo o que existe, desde a topografia do país até sua cultura. Os sonhantes, 

como são chamados esses ancestrais, viveram em um tempo em que sonharam suas 

músicas, desenhos e os elementos do ritual. Sua “linguagem” gráfica possui uma 

estrutura interna com regras de combinação a partir de cerca de 30 elementos básicos. 

Cada elemento possui um significado referencial amplo, podendo por isso remeter a 

vários referentes dependendo das combinações e do contexto em que são utilizados. As 

representações gráficas compõem-se de círculos, arcos e linhas que se combinam de 

diversas formas com diferentes graus de complexidade. Os traços caracterizam o objeto 

definindo-lhe a forma de maneira simplificada.  
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Alguns estudos mostram que “os signos” que impregnam a arte decorativa, 

[...] dos povos indígenas conformam, em seu conjunto, uma iconografia; que 

a decodificação de seus referentes só pode ser feita à luz dos conceitos 

cosmológicos e ecológicos de cada cultura; e só raramente seus significados 

estão explícitos ou são interpretados de forma homogênea pelos próprios 

índios. Comportam, muitas vezes, mais de um sentido, os quais, no processo 

de aculturação, se perdem ou são deturpados (RIBEIRO, 1987, p. 12-13). 

 

Entendemos, assim, que os desenhos, os grafismos e as manifestações estéticas 

dos povos indígenas são expressões da ordem cósmica de suas sociedades. Por isso, 

atuam como uma complexa linguagem visual, que faz parte de um sistema de 

comunicação, que condensa significados culturais. Essa linguagem não verbal pode ser 

definida como um sistema impreciso que não compartilha das regras de sintaxe 

predeterminadas, como ocorre na linguagem verbal, mas que não funciona de forma 

arbitrária. O estudo das iconografias indígenas, conforme Ribeiro (1986, p. 12), é então 

imprescindível para lançar luz sobre o modo como os grupos expressam seus códigos 

culturais, esclarecendo as relações entre forma e significado.  

3.4 Etnodesign: uma proposta de pesquisa 

Durante muitos anos, grande parte das pesquisas desenvolvidas na área de design 

era restrita aos estudos que tinham o design industrial como tema principal. A atuação 

do design limitou-se a atividades relacionadas a produtos desenvolvidos em larga 

escala, com características alinhadas ao consumismo capitalista, ficando, desse modo, a 

cargo da antropologia os estudos sobre a cultura material e imaterial dos povos 

indígenas e de outras etnias (quilombolas, ribeirinhas, etc). Diante disso, entendemos 

que era necessária uma abordagem sobre os conceitos de design, bem como uma 

investigação sobre a história da chegada dessa ciência no Brasil, para, assim, 

compreender o porquê de o design brasileiro ter inibido as referências locais em sua 

constituição e pesquisas.  

A definição do que é “design” sempre foi motivada por discussões fervorosas. 

Alguns entendem por design o planejamento formal e construtivo para qualquer tipo de 

criação em série. Com isso, buscam as origens dessa atividade na Roma Antiga (com as 

suas louças e suas armas padronizadas), na volumosa fabricação de azulejos 



 57 

praticamente idênticos na Europa Medieval ou, até mesmo, no surgimento da prensa 

tipográfica (CARDOSO, 1996, p. 59). Para se definir melhor o conceito, vale a pena 

utilizar a definição etimológica da palavra. O termo vem do latim designare, que 

significa: desenhar, idear, delinear, designar, marcar, notar, assinar, eleger, destinar, 

nomear, empreender, resolver, determinar. Flusser (1999) destaca que, 

independentemente das questões etimológicas ou históricas, o mais importante é a 

questão semântica. 

 

Em inglês, a palavra design é substantivo e também verbo (ambos dizem 

muito a respeito da natureza da língua inglesa). Como substantivo, significa – 

entre outras coisas – propósito, plano, intenção, objetivo, esquema, enredo, 

motivo, estrutura básica, todos esses (e outros significados) estão ligados a 

esperteza e ilusão. Como verbo (to design: projetar), significa inventar 

alguma coisa, simular, desenhar, dar forma, ter desenhos em alguma coisa. A 

palavra deriva do latim signum, significando sinal, e dividem a mesma raiz 

antiga. Assim, etimologicamente, design significa “de-sign” (“de-sinal”). 

Assim surge a questão: como a palavra design veio vindo através do mundo 

para completar seu significado até a presente data? Esta não é uma questão 

histórica, não necessita que se envie alguém para examinar textos e constatar 

quando e onde a palavra se estabeleceu com o atual significado. É, sim, uma 

questão semântica, e necessita fazer alguém considerar precisamente por que 

palavra tem tal significado ligado ao discurso contemporâneo sobre cultura 

(FLUSSER, 1999, p. 27). 

 

Outra definição para a palavra design está na língua inglesa, que se refere tanto à 

ideia de plano/intenção quanto à configuração/estrutura. Percebemos que, do ponto de 

vista etimológico, o termo já contém, nas suas origens, uma ambiguidade, uma tensão 

dinâmica, entre um aspecto abstrato de conceber, projetar, atribuir e outro concreto de 

registrar, configurar e formar (CARDOSO, 2000, p. 16). A maioria das definições atuais 

concorda que o design opera a junção desses dois níveis. 

Mesmo havendo uma extensa abordagem histórica, etimológica e até semântica 

sobre o design, está ainda por se construir uma sólida discussão sobre a cultura material 

e imaterial das mais diversas etnias que constituem a nação brasileira. Segundo 

Nogueira (2005), grande parte dos designers e dos teóricos do design no Brasil tem seu 

olhar voltado para as criações dos países industrializados, um gosto pelo que é de fora, 

havendo uma negligência sobre a cultura material do país. Pouco se discute sobre a 

cultura, métodos de fazer, construir e criar dos povos tradicionais ou minoritários. Prova 

disso, segundo Cavalcante (2014), é que mesmo a UNESCO reconhecendo o 

conhecimento local como parte do patrimônio cultural da humanidade, as formas de 

expressão indígena registradas no IPHAN são insuficientes em relação à quantidade de 
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etnias no Brasil. Como Patrimônio Cultural do Brasil, o IPHAN registrou, até o 

momento, 38 bens. Desses, somente seis se referem a culturas indígenas. 

O processo de afastamento do design brasileiro de suas origens culturais e étnicas 

muito se deve ao processo de implementação das escolas de design em nosso país. Um 

bom exemplo é o caso da pioneira Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI), no 

Rio de Janeiro, com modelo inspirado na escola alemã Ulm. Essa base de ensino 

eurocentrista foi o grande responsável para que houvesse um afastamento, por parte das 

escolas de design, daquilo que pertence culturalmente ao Brasil, elementos importantes 

para a construção do imaginário do ser brasileiro. Outras áreas do conhecimento, como 

a educação, a história ou a antropologia, por exemplo, já adotaram métodos de 

investigação que incluem o saber veiculado no interior das culturas indígenas, partes 

integrantes da abrangente cultura brasileira. No design, essa interação cultural ainda é 

bem pequena. Segundo Nogueira (2005), na maioria dos cursos de design não há 

referência às manifestações plásticas indígenas. Privilegia-se, nas escolas brasileiras, o 

ensino da história da arte pela vertente de todos os “ismos” eminentemente europeus, 

tais como o cubismo, o impressionismo, o modernismo, etc. Tendo consciência da 

contribuição dos povos indígenas para a formação da cultura brasileira, sobretudo a 

contribuição linguística, da culinária, nos hábitos diários e na cultura material, é 

importante que escolas, professores e pesquisadores em design desenvolvam um maior 

interesse pelas culturas indígenas que compõem o Brasil. 

Diante desse quadro de relações entre as questões do design e as questões étnicas, 

surge o etnodesign, uma área de pesquisa recente no Brasil, tanto que, segundo Nogueira 

(2005), ao se fazer uma busca das variantes da palavra (etnodesign, ethno-design, etno-

design) em sites na internet na língua portuguesa, encontramos pouco mais de cinquenta 

ocorrências. Contudo, uma busca por “design” vai revelar mais de três bilhões de menções 

ao termo. Uma das primeiras definições encontradas na academia para etnodesign foi o 

estudo de Nogueira (2005, p. 1), sobre as cestarias Guarani, que o define como o ramo de 

estudo do design que se propõe a “resgatar processos e tecnologias próprias a grupos 

étnicos brasileiros” que contribuíram para a formação dos produtos que fizeram e ainda 

fazem parte do cotidiano. Tendo como objetivo o rompimento com o preconceito instalado 

sobre tais produtos de que são somente artigos “exóticos” e utilizados como ornamentação, 

para ressaltar seu verdadeiro universo simbólico, tecnológico e cultural. A proposta inicial 

de Nogueira (2005) foi revisada e reestruturada no doutorado de Cavalcante (2014), sobre o 

design para a sustentabilidade do conhecimento local da etnia Kaingang, que pontuou o 
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etnodesign como um ramo de pesquisa no design que visa a possibilitar a revitalização e 

valorização de elementos e características culturais, de natureza material e imaterial, 

formadores de uma região ou de um povo. 

O etnodesign, ao estimular novas pesquisas em design, sempre focadas na arte 

ou na cultura de natureza material e imaterial, possibilitará uma compreensão melhor da 

cosmovisão do mundo ameríndio, universo em que a arte e a vida se confundem e onde 

qualquer objeto do cotidiano apresenta em seu design a associação de diferentes 

conteúdos – utilitários, artísticos e simbólicos. A função prática utilitária é tão relevante 

quanto a função estética e simbólica para, respectivamente, contemplação e 

significação. Segundo Cavalcante (2014), tais funções são inerentes ao processo de 

design. Não há distinção entre o uso e a contemplação dos objetos e, para Lagrou (2009, 

p.13), apenas “quando o design vier a suplantar as ‘artes puras’ ou ‘belas artes’ teremos 

nas metrópoles um quadro similar ao das sociedades indígenas”. Reforçamos assim, 

com o pensamento da antropóloga, a ideia de que o que tais sociedades produzem tem 

muito mais relação com o design pela preocupação concomitante com funções estéticas 

e simbólicas na confecção de um objeto utilitário.  

Os estudos sobre etnodesign no Brasil podem permitir a revitalização de saberes e 

tecnologias, tornando-se uma ferramenta importante para a consolidação da identidade 

nacional e construção do design brasileiro. Para o design, tais estudos poderão se 

desprender de uma visão internacionalizada, sobretudo a europeizada e a americanizada, 

que estão focadas somente nos países industrializados e no que eles produzem. Por esse 

viés, o design se aproxima da antropologia simbólica e estética, em um consistente 

trabalho de reconhecimento e identificação da cultura material e imaterial, contribuindo 

para definir a identidade cultural brasileira. Em uma perspectiva transdisciplinar, o olhar 

do designer pode revelar descobertas no tocante ao resgate de conhecimento, no tangente 

às interpretações do universo simbólico das etnias indígenas, no reencontro e na 

valorização do “fazer com as mãos”.  ara tanto, o processo de investigação etnográfica
9
 

tem que começar a fazer parte do ensino acadêmico do design no Brasil, já que se 

configura como uma estratégia de pesquisa capaz de contribuir para a consolidação da 

identidade nacional e para a construção da identidade do design brasileiro. 

                                                 
9
 Segundo CAVALCANTE (2014, p. 144), a etnografia envolve experimentação, uma procura de 

múltiplas fontes de informações, dados e evidências para se alcançar diferentes perspectivas por meio da 

observação participante e registros em diário de campo. Na maioria das vezes, é equacionada com uma 

imersão mais profunda do pesquisador dentro da cultura, grupo ou comunidade sendo estudada. 
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4 OS MAXAKALI / TIKMŨ’ŨN 

Reservamos este capítulo para estudar e conhecer parte do universo Maxakali, 

para que seja possível identificar as representações estético-simbólicas, as iconografias, 

que serão registradas na etapa subsequente a esta seção. Para isso, realizamos uma 

extensa revisão bibliográfica, principalmente porque, por mais que se execute também a 

estratégia de pesquisa etnográfica, o tempo disponível para o desenvolvimento dessa 

pesquisa não possibilita uma imersão de campo mais profunda (como é possível em um 

doutorado). É importante ressaltar que, devido ao fato de a proposta desta pesquisa ter 

nascido das demandas tipográficas específicas das línguas indígenas, e por continuar 

focada neste elemento gráfico-editorial, era imprescindível que a etnia escolhida 

possuísse, além da língua viva, um estudo linguístico sobre sua morfologia e 

morfossintaxe. Para isso, buscamos compreender o atual cenário dos povos indígenas 

habitantes em Minas Gerais. 

Devido às diferentes definições e metodologias adotadas, os dados existentes 

sobre o número de povos indígenas presentes no estado de Minas Gerais variam 

conforme instituição consultada. Segundo o site da Associação Nacional de Ação 

Indigenista (ANAI), que se fundamenta em um estudo da historiadora Ana Paula 

Ferreira Lima, do CEDEFES, há, atualmente no estado de Minas Gerais, 12 etnias 

indígenas: Maxakali, Xakriabá, Krenak, Aranã, Mukurin, Pataxó, Pataxó hã-hã-hãe, 

Catú-awa-arakás, Puri, Kaxixó, Xukuru-kariri e Pankararu. A historiadora ressalta que, 

dessas, a etnia Catú-awa-arakás, localizada na região de Araxá, e a Puri, no município 

de Araponga, por possuírem recente emergência étnica, não têm registros sobre o 

número da sua população e informações sobre o contexto linguístico. Já segundo o site 

da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais (2014), na matéria especial “Por 

uma pedagogia indígena”, há oito etnias oficialmente reconhecidas: Xakriabá, 

Pankararu, Aranã, Maxakali, Kaxixó, Pataxó, Krenak e Xukuru-kariri. 

Independentemente da quantidade de etnias existentes em Minas Gerais, 

atualmente, apenas quatro possuem falantes das suas línguas, sendo que três estão em 

processo de revitalização (Pataxó, Xakriabá e Krenak) e uma, a etnia Maxakali, possui 

sua língua extremamente viva, possuindo, inclusive, estudos linguísticos. Segundo 

Ribeiro (1957, p. 121), “a tribo indígena Maxa ali de Minas Gerais é o único grupo do 
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Leste do Brasil que conservou o suficiente da sua tradição cultural a ponto de permitir 

um estudo do tipo que estamos abordando.” 

Diante disso, esta seção, inicialmente, aborda o contexto histórico dos Maxakali, 

a fim de se compreender sua origem, as relações e lutas que travaram ao longe dos anos 

e, principalmente, para compreender o porquê das suas atuais localizações. Em seguida, 

apresentamos a forma como os Maxakali pensam e experimentam o mundo, a partir das 

relações que estabelecem e atualizam com os Yãmĩyxop, os “povos-espíritos”. A partir 

daí, buscamos entender o etnônimo Tikmũ’ũn, que tem sido utilizado para também 

chamar os Maxakali, principalmente após as publicações da pesquisadora Tugny (2009, 

2011). Esta seção é importante para demonstrar a importância dos Yãmĩyxop no 

processo de construção da pessoa e do corpo dos Maxakali para se tornarem um 

Tikmũ’ũn. E, por último, analisamos a relação dos Maxakali com a escrita alfabética e 

investigamos os outros sistemas de escrita operantes nessa sociedade antes da tentativa 

de catequese dos “brancos”. Essa etapa é fundamental para fomentar reflexões e 

questionamentos sobre quais seriam os melhores caminhos e aspectos para o design 

tipográfico de uma etnia que possui outros regimes operantes de escritas extremamente 

distantes do sistema alfanumérico. 

4.1 Histórico e localização 

De acordo com a descrição de viajantes europeus que percorreram a região 

nordeste e sudeste do Brasil, além de estudos recentes sobre os índios da Bahia e de 

Minas Gerais, os Maxakali habitaram o litoral e as grandes extensões da Mata Atlântica 

que havia nas bacias dos rios Jequitinhonha, Itanhém, Jucurucu, Mucuri e Doce, no leste 

e no nordeste de Minas Gerais e no sul da Bahia, na faixa interiorana. Antes da 

colonização da região, além dos Maxakali, pelo menos outras nove etnias coabitavam as 

matas virgens da região, segundo Paraíso (1998): Pataxó, Monoxó, Kumonoxó, Kutaxó, 

Kopoxó, Panhame, Kutatoi, Malalí e Makoní. De acordo o autor, esses grupos, 

incluindo os Maxakali, eram também conhecidos como Tapuia e habitavam 

originalmente o litoral. Entretanto, antes do descobrimento, foram expulsos pelos Tupi, 

que passaram a ocupar a região litorânea. 
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Após serem expulsos do litoral, os Tapuia passaram a viver na faixa interiorana do 

continente. Embora ocupassem as regiões cobertas de mata, eles realizavam, 

esporadicamente, incursões pelo litoral em busca de peixes e frutas. Paraíso (1998) 

afirma também que, além dos Tapuia, habitavam a região os Kamakã-Mongoió e os 

Tupinikin. Os Tupinikin foram o único grupo não Macro-Jê a ocupar a região e o único 

grupo Tupi a ocupar o litoral da região. Os Aimorés ou Botocudos localizavam-se, 

inicialmente, na região conhecida por Baixo Sul ou norte da capitania de Ilhéus. 

Mediante aos conflitos com os colonizadores e outros grupos indígenas, os Aimorés 

foram, aos poucos, deslocando-se para regiões mais austrais até que atingiram, no 

século XIX, o rio Doce, nas Capitanias do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Assim, no século XIX, habitavam a região quatro macro-grupos distintos: os Tupi, 

os Kamakã-Mongoió, os Botocudos e os demais, nos quais se inseriam os Maxakali. 

Paraíso (1998) supõe que este último grupo, composto de nações parentadas entre si, 

teriam se aliado politicamente e se aldeado em conjunto, sobretudo após 1808, depois 

de terem seus territórios sistematicamente invadidos tanto por Botocudos, quanto por 

colonos. Esses vários grupos que se uniram para se protegerem formaram uma 

confederação denominada Naknenuk, termo oriundo do botocudo para designar “índios 

mansos”. Naknenuk ou Maxakali, segundo Paraíso (1998), eram palavras sinônimas 

para denominar o mesmo grupo. Juntos, tais povos compunham uma mesma etnia que 

passavam por um processo de dispersão e constituição emergente de novas identidades 

quando atingidos pelo deslocamento dos Botocudos e pela chegada dos colonizadores. 

Segundo Nimuendajú (1938), a primeira menção sobre os Maxakali (Machacaris) 

foi feita por um mestre de campo chamado João da Silva Guimarães, em uma carta 

datada de 26 de maio de 1734, que organizara uma expedição em busca de minas de 

diamantes descobertas entre os rios São Francisco e Jequitinhonha. Guimarães teria 

encontrado “tribos Machacaris”, ao tentar alcançar as cabeceiras do rio São Mateus, e 

acabou desistindo de seu intento, tendo então que se dirigir para as cabeceiras do Rio 

Doce. Nimuendajú (1938) sugere que pelo menos uma parte dos Maxakali teria sido 

obrigada a recuar para a costa, na segunda metade do século XVIII, em consequência da 

expansão dos Botocudos. Com a chegada do período de expansão de bandeiras da 

região, os Maxakali tiveram que fugir de duas frentes distintas, Botocudos e 

bandeirantes, que traziam mais pessoas à região. 

Em 1801, segundo Nimuendajú (1938), esse grupo de Maxakali teria se retirado 

da costa indo para Tocoiós, baixo Jequitinhonha, onde permaneceram até 1804. Depois 
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disso, foram transferidos pelo comandante Julião Fernandes Leão, rio acima, para um 

quartel chamado na época de São Miguel. Esse comandante era inimigo dos Botocudos 

e incorporou os Maxakali no seu exército. Devido ao fato de os soldados não indígenas 

molestarem suas mulheres, os Maxakali largaram suas fardas e desceram o rio 

novamente, chegando à Ilha do Pão, no baixo Jequitinhonha. Depois foram para a foz 

do Ribeirão Prates. Afora esses Maxakali da costa e do Jequitinhonha, um grupo 

permaneceu independente no interior, em luta contra os Botocudos, e outra parte foi 

encontrada em uma aldeia pequena no baixo Jucururu, em 1816, pelo príncipe 

Maximiliano Wied-Neuwied. A outra parte dos Maxakali localizava-se no 

Jequitinhonha, cujo aldeamento tinha o nome de Farrancho, hoje Guaranilândia, distrito 

do município de Jequitinhonha. Esse aldeamento existiu até o fim do século XIX, 

período em que os índios sentiram necessidade de se retirar dali em direção ao leste, por 

causa do advento crescente de neobrasileiros.  

Foram, segundo Nimuendajú (1938), em direção ao ribeirão do Rubim do Sul. Os 

que não deixaram o Farrancho morreram ou se misturaram aos neobrasileiros. O grupo 

que foi para ribeirão Rubim formou uma aldeia na margem esquerda, acima da Vila 

União. Ainda segundo o autor, em 1917, um homem conhecido como Tenente Henrique 

se apossou das terras da aldeia e as demarcou. Os indígenas se recusaram a deixar o 

local, mesmo sob ameaças do tenente, e foram surpreendidos, em 1921, com armas e 

tiros. Os que conseguiram fugir procuraram refúgio entre seus parentes que habitavam a 

região da cabeceira do rio Itanhaem.  

A escassez do registro de informações históricas, segundo Amorim (1967), torna 

difícil estabelecer a quantidade de grupos que habitavam a região e as relações que 

mantinham entre si. O autor pontua que o contato interétnico determinou fortes 

consequências para os Maxakali. Embora ainda no início do século XX eles possuíssem 

muitas aldeias, uma epidemia de varíola os levou a se reunirem em uma única 

concentração, às margens do rio Umburanas, tributário do rio Jucururu. A aldeia 

localizada nessa região era chamada de Aldeia Grande. Nesse mesmo local, outra 

epidemia de varíola teria reduzido a população de indígenas Maxakali a quinze 

indivíduos. De acordo com Amorim (1967), não se sabe se essa população diminuta de 

quinze indivíduos venceu sozinha a epidemia ou se se juntou a um grupo vindo de 

Farrancho, em 1921. 

Segundo Nimuendajú (1938), um homem chamado Joaquim Fagundes, que vivia 

entre os Maxakali, assumiu o papel de conselheiro dos grupos e, usando seu prestígio, 
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passou a vender ilegalmente as terras dos indígenas. As primeiras terras vendidas por 

esse sujeito teria sido a região compreendida entre a Aldeia Grande e uma grande área 

entre as aldeias atuais de Pradinho e Água Boa. Essa transação teve sérios efeitos sobre 

os Maxakali, pois desfez a única concentração restante do grupo, dividindo-os em duas 

áreas separadas. Apesar dos agrados que os posseiros faziam aos índios, estes não 

reconheceram a venda de suas terras e promoviam, em represália à invasão, constantes 

saques aos bens dos novos moradores. 

Esse cenário de irregularidade permaneceu por um bom tempo. Até 1940, os 

Maxakali viveram sem terra demarcada e em conflitos constantes com os moradores da 

região. Em 1941, o SPI criou o Posto Indígena Engenheiro Mariano de Oliveira 

(PARAÍSO, 1992) e as glebas de Pradinho e Água Boa foram retomadas, ainda que 

divididas por fazendas. As terras localizadas em Umburanas (atualmente Umburatiba), 

entretanto, não foram reintegradas, pois benfeitorias no local impediram a sua 

recuperação. Assim, o território das duas glebas não ficou contínuo, mas com um 

corredor no meio, correspondente ao local onde havia sido a Aldeia Grande, conforme 

exposto na figura 12. 

 

 
Figura 12 - Mapa com aldeias descontínuas Maxakali, cenário de 1956. 

Fonte: Costa, 2015, p. 51. 
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A discussão sobre a regularização das terras existentes entre as duas áreas 

demarcadas para os Maxakali foi retomada pela nova administração da FUNAI, a partir 

de 1975. Em 1992, a questão ainda não estava resolvida, o que motivou o lançamento da 

Campanha Internacional pela Regularização do Território Maxakali, realizada pelo 

povo Maxakali, CIMI e CEDEFES, contando ainda com a colaboração de diversas 

ONGs nacionais e estrangeiras. Assim, em 1993, foi demarcada a área unificada, sendo 

homologada em 1996 (PARAÍSO, 1999). Somente em maio de 1999 foi realmente 

desocupada a área intermediária entre Água Boa e Pradinho. Em 2004 e 2006, um 

conflito com grandes proporções entre os Maxakali, mas que, segundo relatos, contou 

com pressões e distribuição de armas por parte de alguns fazendeiros, acarretou na 

expulsão de cerca de 300 dissidentes, divididos em dois grupos familiares distintos. 

Com a intervenção da Polícia Federal, os dois grupos foram retirados da Terra Indígena 

de Pradinho e Água Boa (que juntas possuem 5.305 hectares), tendo sido levados a 

acampamentos provisórios até a compra de duas novas terras: Aldeia Verde (522,72 

hectares), no município de Ladainha, e Aldeia Cachoeirinha (606,19 hectares), próximo 

a Topázio, conforme exposto na figura 13. 

 

 
Figura 13 - Localização atual das reservas Maxakali. 
Fonte: Campos, 2009, p. 54 
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Desde esse último conflito, nenhuma alteração no território Maxakali parece ter 

sido estudada, como se os territórios demarcados fornecessem qualidade de vida 

satisfatória para esse povo, o que no caso, não acontece. Ao contrário, hoje as terras de 

Pradinho e Água Boa se encontram quase que absolutamente devastadas por capim e 

com águas contaminadas, não havendo fonte de água potável em nenhuma das terras. A 

pesquisadora Tugny denuncia tal cenário no trecho a seguir, retirado de uma nota 

enviada ao Ministério Público em 2012: 

 
Todas as terras dos Maxakali [...] são exemplo da política territorial herdada 

da época do SPI – política integracionista cujas terras demarcadas destinam-

se apenas a postergar e amenizar um pouco a passagem inexorável e 

irreversível do estado tradicional da vida das comunidades indígenas para o 

estado da civilização nacional moderna. Elas não correspondem às áreas de 

uso e ocupação tradicional do grupo ao qual são destinadas. Nunca houve 

para os Maxakali um estudo de identificação e delimitação de suas terras nos 

moldes do que estabelece a legislação atual. Nunca houve um estudo que 

defina e destine a eles as terras em condições garantidas pela Constituição 

Federal, quais sejam: “as terras habitadas em caráter permanente, as 

utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 

dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. Além 

de confinados a um território mínimo, os Ti mũ’ũn sofrem da perda das 

qualidades ambientais básicas que já há muito tempo não existem em suas 

terras e na região que os circunda. Isto ameaça tremendamente a reprodução 

física e cultural do grupo. Não há mais frutas, caça, peixes e água de 

qualidade. Em todas as terras em que vivem, os poucos cursos de águas 

apontam índices de contaminação elevados. As mortes por complicações 

decorrentes de contaminação por schistose são frequentes. Em Água Boa e 

Pradinho as cabeceiras dos rios ficaram fora da última demarcação. Esta 

localidade é devastada e dominada pelo capim colonião. Na Aldeia Verde 

não há praticamente cursos de água ou lagoas. Contam quase que apenas com 

água encanada pelo antigo fazendeiro e um pequeno riacho também 

contaminado. Além disso, a terra está sendo corroída por uma grande área de 

turfeira em combustão, fazendo com que convivam com um forte odor de 

combustível quando o sol se abaixa. Estas condições ambientais degradadas 

impossibilitam uma existência mínima para qualquer grupo humano que viva 

em zona rural, mas levando em consideração as especificidades 

socioculturais destes Ti mũ’ũn o problema se torna ainda mais grave 

(TUGNY apud COSTA, 2012, p. 55). 

 

A história de extremo sofrimento, fugas e lutas dos Maxakali nos dá um 

parâmetro do cenário que estruturou a política indigenista de descaso para com as 

causas indígenas vigente até os dias atuais no Brasil. O período colonial priorizava a 

defesa dos interesses dos colonizadores e separava os “bons selvagens”, que poderiam 

ser aldeados, catequizados e aproveitados como mão de obra, dos “maus selvagens”, 

que deveriam ser alvos da repressão e do extermínio. Dentre as táticas de 

desestruturação dos povos indígenas, que perduraram por muito tempo e mantêm 

resquícios até hoje, estariam a mistura de diferentes etnias, fato ocorrido no período da 
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Ditadura Militar, e a concessão de terras afastadas, mediante trabalho e bons 

antecedentes, não mais para comunidades inteiras, mas para famílias pequenas. Além 

disso, o sequestro e o tráfico de crianças indígenas para serem escravizadas e a 

obrigação do uso do idioma oficial também eram táticas utilizadas.  

Na segunda metade do século XIX, com a pressão de órgãos internacionais, como 

a ONU, novas estratégias políticas com relação aos povos indígenas foram adotadas e, 

em vez de investidas militares, foram missionários e administradores particulares que 

passaram a promover e consolidar um projeto de homogeneização cultural e 

“civilização” no Brasil. Hoje, em pleno século XXI, segundo os dados de 2014 do 

Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, o cenário é de paralisação 

dos processos de demarcação das terras indígenas, altos índices de mortalidade infantil, 

suicídio, assassinato, racismo e de desassistência nas áreas da saúde. Além disso, os 

indígenas lutam contra a PEC 215/2000 no Congresso, que pretende passar do Poder 

Executivo para o Legislativo a função de demarcar os territórios indígenas, quilombolas 

e unidades de preservação, mostrando-se mais uma vez negligente e inconstitucional, já 

que fere diretamente os direitos dos povos indígenas descritos no Artigo 231 da 

Constituição de 1988. 

4.2 Os Yãmĩyxop: “povos-espíritos” 

O modo de pensar e experimentar o mundo Maxakali se dá a partir das relações 

que este povo estabelece com os Yãmĩyxop – segundo Romero (2015, p. 22), miríade de 

“povos-espíritos”, ou, segundo Costa (2014, p. 77), “povos-cantores” ou “povos-

encantados”. Segundo a etimologia da palavra, yãmĩy poderia ser traduzido como 

“espírito” e o radical xop como “grupo”, “coletivo”. Há diversos desses povos-cantores-

encantados míticos com quem os ancestrais (Mõnãyxop) se encontraram, como os 

Putuxop (espíritos-papagaio), Mõgmõka (espíritos-gavião), Xũnĩm (espíritos-morcego), 

Ãmãxux (espíritos-anta), Kotkuphi (espíritos-mandioca), Yãmĩyhex (espíritos-mulher), 

Tatakox (espíritos-lagarta), Kõmãyxop (“comadre” e “compadre”), Mĩxuxop (espíritos-

folha), Po’op (espíritos-macaco), Ũyĩn Ka’ok (espíritos-lontra), Hãmgãy (espíritos-

jaguar), Kukmax xop (espíritos-jabuti), dentre outros. Romero (2015, p. 83) diz ser 
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importante reforçar o “dentre outros”, já que considera impossível enumerar todos os 

Yãmĩy com os quais os Maxakali se relacionam.  

Esses “povos-espíritos” são multidões e podem se apresentar sob aspectos 

variados, habitantes de terras que fogem das vistas, no céu ou na mata, minúsculos e 

invisíveis nos corpos ou cabelos humanos, materializados nos cantos que entoam na 

casa de religião, Kuxex, ou, ainda, sob corpos pintados e mascarados, os Yãmĩy. 

Entretanto, Yãmĩyxop também pode ser o próprio evento, os cantos, as danças ou os 

rituais. Os Maxakali dedicam diariamente grande parte do seu tempo para os Yãmĩyxop, 

seja com o preparo da comida que lhes vão oferecer (tarefa das mulheres), seja 

recebendo-os no Kuxex, seja cantando ou caçando com eles (tarefa dos homens).  

Os Maxakali se referem aos Yãmĩyxop também como Koxukxop. Segundo Romero 

(2015, p. 84), “Koxuk é a palavra que empregam para glosar as sombras, os rastros 

deixados por algo ou alguém no solo”, seria o que os etnólogos chamam de “alma”.   

Koxuk pode abandonar os corpos vivos enquanto dormem, podendo, assim, perambular 

pelas aldeias onde vivem os mortos, de onde nem sempre é possível retornar. O 

pesquisador Romero (2015) pontua que essas excursões são precisamente os sonhos e o 

perigo do não retorno se concretiza na morte ou, acontecendo de forma mais árdua, em 

doenças. Quando morre, o Koxux deixa os corpos e pode perambular por algum tempo 

pelos arredores na aldeia, com o poder de decidir se vai levar consigo algum parente 

próximo. Por isso, toda a comunidade redobra a atenção nesses momentos, enterrando, 

destruindo ou queimando os pertences e até mesmo a própria casa do falecido. Os vivos 

livram-se de todos os pertences que podem provocar sentimentos como saudades e 

tristeza. Com o tempo, os vivos e os mortos vão esquecendo um dos outros e, assim, o 

Koxuk pode se juntar aos Yãmĩyxop, tornando-se um Yãmĩy, retornando às aldeias 

Maxakali agora para comer, caçar, cantar e dançar. Cabe ressaltar que os Koxuk também 

podem assumir formas de animais variados, como, por exemplo, capivaras, pacas, 

caititus, sucuris, conforme podemos verificar no trecho da dissertação A errática 

tikmũ’ũn_maxakali: imagens da guerra contra o Estado. 

 

Não por acaso, a palavra para se referir aos bichos em geral, xokxop, bem 

poderia ser traduzida por algo como “os mortos”, afinal o radical xok é 

igualmente o termo para “morto” e xop, como já sabemos, um coletivizador. 

Estes mortos-animais, me contou Isael, são especialmente agressivos. Ficam 

à espreita dos vivos na beira do rio ou nas trilhas da mata esperando sua 

passagem para que possam atacá-los. Quando os vivos visitam a aldeia ou 

casa abandonada de um morto, é comum também se depararem com os 

rastros do bicho. Se são mortos por um caçador e desavisadamente ingeridos, 
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podem provocar doenças. Será então preciso queimar um pedaço de seu 

couro ou osso e untar as cinzas sobre o doente, expulsando o Koxuk do morto 

do seu corpo e pedindo que vá embora: apep! apep! (ROMERO, 2015, p. 86). 

 

Os Yãmĩyxop visitam as aldeias para comer, cantar e dançar com os humanos por 

diversos motivos, como, por exemplo, restituir o Koxuk ao corpo dos doentes, para fazer 

crescer e fortalecer os corpos dos meninos ou conduzi-los ao kuxex quando atingem a 

idade de iniciação, para expulsar dos arredores das aldeias os temíveis espíritos canibais 

(Ĩnmõxã), ou colocar “mel de fumo” e fumaça de tabaco nos olhos das crianças e 

adultos, fazendo com que suas cabeças se abram e a memória e o aprendizado dos 

cantos sejam reforçados. São os Yãmĩyxop quem “movimentam” a aldeia, tornando 

todos alegres, fortes e vibrantes. Suas visitas são esperadas e desejadas pelos Maxakali. 

O kuxex, “casa de religião”, “barraca de ritual” ou “casa dos cantos”, local que 

geralmente recebe os “povos-espíritos”, possui tamanha import ncia para os Maxa ali 

que ocupa o lugar central da planta da aldeia, sendo as casas organizadas em 

semicírculo, voltadas para o centro, para a casa onde os Yãmĩyxop vêm cantar, conforme 

podemos verificar na figura 14.  

 

 
Figura 14 - Maria Bonita Maxakali desenhando a Aldeia Vila Nova. 

Fonte: Costa, 2015, p. 59. 

 

Segundo Romero (2015, p. 86), o kuxex possui uma configuração estrutural 

especial na aldeia, “suas laterais voltadas para o pátio e casas da aldeia são 

cuidadosamente vedadas com folhas de palmeira ou feixes de capim, mas sua porção 

voltada para o exterior da aldeia, por onde penetram os Yãmĩy, é mantida aberta.” 
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Somente os homens iniciados, em geral todos a partir dos sete ou oito anos de idade, 

têm acesso a casa. Os Yãmĩyxop não têm hora pra chegar à aldeia e, a rigor, qualquer 

homem adulto pode chamá-lo, embora geralmente comuniquem a intenção aos pajés 

mais experientes com alguma antecedência. Os chamados são feitos a partir de longos 

assovios que alguém emite já dentro do kuxex. Conforme o som ecoa pela aldeia, aos 

poucos as pessoas interrompem suas atividades e deslocam-se em direção ao kuxex.  

Esses rituais podem acontecer pela manhã, à tarde ou à noite, podendo a cantoria 

durar algumas horas ou se estender por dias e noites seguidas. Para a realização do 

ritual, pode-se exigir a morte de um animal como um boi ou porco, bem como apenas 

bolachas com café. Segundo Romero (2015), a dinâmica varia conforme o Yãmĩyxop, as 

orientações dos pajés, os homens que participam, os cantos que possuem, a pessoa ou 

família que chamou o Yãmĩy e que, portanto, deve patrocinar, preparar e oferecer o 

banquete, feito muitas vezes por arroz, feijão, frango, macarrão, café, biscoitos, bananas 

e refrescos. Assim como não há uma regularidade na estrutura dos rituais, não há 

tampouco uma regularidade na entonação dos cantos, sua estrutura é sempre irregular, 

conforme pondera Tugny (2011, p. 207): “não existe apenas uma sequência inequívoca 

e unilinear entre os cantos de um ritual. Cada canto está em situação de vizinhança com 

respeito a vários outros e pode se conectar a outros cantos de diferentes formas”. As 

crianças Maxakali adquirem cantos doados por seus parentes mais próximos. Segundo 

Romero (2015, p. 88): “Receber um canto é, ao mesmo tempo, vincular-se a um Yãmĩy, 

tornar-se o seu ‘pai’ (tak) ou ‘mãe’ (tut), passar a partir daí a ‘cuidar’ deles e alimentá-

los sempre que estejam de passagem pelas aldeias”.   nesse sentido que o autor afirma 

que todos os homens e mulheres Maxakali são um pouco xamãs, uma vez que todos 

possuem cantos/espíritos. 

4.3 Os Tikmũ’ũn: “humanos verdadeiros” 

Recentemente, a partir das publicações da pesquisadora Tugny (2009, 2011), tem-

se optado por empregar, ao se referir aos Maxakali, o etnônimo Tikmũ’ũn. Segundo 

Romero (2015), etimologicamente, esse termo condensa as raízes tik, contração de tihik 

(homens), mũ traduzido como “mesmo” ou “verdadeiro”, e ũn, contração de ũhun 

(mulheres), algo como “homens e mulheres verdadeiros” ou “humanos verdadeiros”. 
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Parece que designações desse tipo são bastante universais entre os coletivos indígenas, 

conforme destacou Viveiros de Castro (2002) no trecho a seguir. 

 

A primeira coisa a considerar é que as palavras indígenas que se costumam 

traduzir por “ser humano” [...] não denotam a humanidade como espécie 

natural, mas a condição social de pessoa, e, sobretudo quando modificadas 

por intensificadores do tipo “de verdade”, “realmente”, “genuínos”, 

funcionam pragmática quando não sintaticamente, menos como substantivos 

que como pronomes. Elas indicam a posição de sujeito [...]. Por isso as 

categorias indígenas de identidade coletiva têm aquela enorme variabilidade 

de escopo característica de pronomes, marcando constrastiva e 

contextualmente desde a parentela imediata de um Ego até todos os humanos, 

ou todos os seres dotados de consciência (VIVEIROS DE CASTRO, 2002b, 

p. 371). 

 

Assim como um Maxakali pode se tornar um Ĩnmõxa (criaturas estrangeiras, 

inimigos ferozes e inconciliáveis que os aterrorizam), quando descumprem o resguardo 

de sangue após o nascimento de um filho, quando ingerem excessivamente a “larva de 

taquara” (um poderoso alucinógeno) ou ainda com o consumo exagerado da cachaça, 

ele não nasce um Tikmũ’ũn, mas se esforça para tornar-se um (ROMERO, 2015, p. 

106). Isso se dá a partir da “fabricação contínua do corpo” (VIVEIROS DE CASTRO, 

2002b, p. 390), garantida pelo resguardo, pela dieta alimentar, pela residência 

compartilhada, pelo intercurso sexual, pela aquisição dos cantos e pela realização dos 

Yãmĩyxop. Assim, o que torna alguém Tikmũ’ũn (para os Maxakali) são precisamente 

aquelas coisas que fazem de alguém um “parente” ou um “vivente”, pois, segundo 

Souza (2001, p. 71): “estar vivo (e não morto), ter um corpo humano (e não de onça, 

anta, veado) e ser aparentado, relacionado de uma maneira determinada, aos outros 

humanos, são três coisas equivalentes.” Dentre os “requisitos” apontados, Romero 

(2015) destaca especialmente a importância dos cantos e dos rituais, conforme podemos 

observar nas respostas do questionário aplicado por Frances Popovich, em Pradinho e 

Água Boa, para levantar as características de um “bom” Tikmũ’ũn.  

 

1. He observes the spirits rituals and feasts 

2. He helps to build the ritual center 

3. He provides/prepare food for the celebrations 

4. He is not violent, angry and quarrelsome 

5. He shares food generously with his relatives 

(POPOVICH apud ROMERO, 2015, p. 108). 

 

Percebemos, assim, que as características de um “bom” Tikmũ’ũn estão 

relacionadas com a participação nos rituais e ao preparo, provisão e compartilhamento 

de comida entre os parentes. O aspecto negativo da quarta resposta remete justamente às 
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alterações de humor e comportamento que desencadeiam metamorfoses indesejadas, 

como a transformação em Ĩnmõxa. Segundo Romero (2015), a missionária do SIL queria 

saber o que faziam dos Tikmũ’ũn “bons”, uma questão de fundo eminentemente “moral” 

(e cristão), e, ao que tudo indica, os seus interlocutores responderam o que fazia deles 

um Tikmũ’ũn, “humanos de verdade”: 

 

I was unprepared for the broad consensus of what a good person does. After 

their initial surprise at being asked such an obvious question, the answers 

varied very little. A good person builds a ritual center and carries out the 

souls-of-the-dead [yãmiyxop] rituals. This answer was given by an 

overwhelming majority of the seventy respondents (POPOVICH, 1988, p. 

132). 

 

Para Frances Popovich, as respostas dos indígenas ao questionário eram 

especialmente desconcertantes e desanimadoras: “We had not understood that 

participation in the traditional rituals was such a high cultural value” (    VICH, 

1988, p. 133), uma vez que ficava claro que a missão de converter os Tikmũ’ũn ao 

cristianismo esbarrava numa tarefa que, mesmo após anos de insistência, revelaria-se 

impraticável, desconvencê-los de realizarem seus rituais, convencê-los a abandonar os 

Yãmĩyxop. Segundo Romero (2015, p. 111): “abandonando os Yãmĩyxop estariam 

abandonando a si mesmos”. Seria como se estivessem abdicando de sua própria 

“humanidade”, daquilo que os torna verdadeiramente “humanos”, “If I am a Maxakali, I 

must participate in the rituals. Because if I am not a Maxakali, I am no one at all” 

(POPOVICH, 1988, p. 133). 

4.4 Os regimes das escritas Maxakali 

Reservamos esta subseção para compreender o sistema que regulamenta, rege e 

fomenta as escritas Maxakali. Para isso, inicialmente, há uma abordagem sobre as 

impressões que os Maxakali possuem sobre a escrita alfabética, uma ferramenta dada 

por Topa aos “brancos”, constantemente comparada às relações xamânicas entre cantos 

e Yãmĩy. Assim, analisamos qual a natureza do conhecimento da sociedade Maxakali, a 

fim de compreender se a apropriação da escrita alfabética interferiu nesse processo 

natural e ancestral. Por último, há uma crítica sobre as definições de escrita adotadas no 
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discurso acadêmico ocidental, apresentando o conceito de “escritura” de Derrida (1999): 

“todas as modalidades de escrita que sejam fundamentalmente não fonéticas, mesmo 

que a escrita fonética tenha se constituído num tempo posterior da história da escrita”. 

Com isso, é possível perceber que, na cultura Maxakali, há muitos outros sistemas de 

escritas, anteriores à alfabética, e, inclusive, até mais operantes, que interagem entre si, 

compondo um grande sistema de modos de linguagem que reverberam por e entre 

cantos, corpos, Yãmĩy, mĩmãnãm, desenhos, dentre outros. 

4.4.1 Impressões da escrita alfabética 

A proposta de uma escrita para a língua Maxakali surgiu no seio do interesse 

religioso. Haroldo Popovich e sua esposa Frances Popovich, missionários do SIL que 

viveram dos anos sessenta aos anos oitenta com os Maxakali, foram os responsáveis 

pela conversão gráfica da língua dessa etnia para o sistema de escrita alfabética latina. 

Para propagarem essa escrita, os missionários criaram cinco cartilhas de alfabetização 

em Maxakali, utilizadas até os dias de hoje. Conforme podemos verificar na citação a 

seguir do professor indígena Joviel, os Maxakali associaram a escrita alfabética a um 

conhecimento recebido pelos “brancos” de um Deus (topa) específico, Jesus Cristo, 

assim como eles recebiam seus cantos dos Yãmĩy. 

 

Topa deu a escrita para o Branco. Porque o Branco acompanha Jesus direto, 

por isso topa deu a escrita para ele e ele aprendeu tudo. Jesus fez muitas 

coisas e deu para o Branco. Jesus que deu a escrita para os ‘ãyuhuk, mas se 

desse para o tihi (homem maxakali), ele aprendia também, né, mas só deu 

para ‘ãyuhuk. Aí eu vi falando que ãyuhuk acompanha Jesus direto, por isso 

Jesus deu a escrita para ‘ãyuhuk. Aí ‘ãyuhuk aprende tudo. Depois Jesus fez 

um tanto de coisa também e passou para ‘ãyuhuk (VIEIRA, 2006, p. 162). 

 

Diante disso, tornou-se instintivo os Maxakali fazerem comparações entre o 

contexto xamânico e o processo de ler e escrever a escrita alfabética, o que, segundo 

Vieira (2004, p. 27), o antropólogo Peter Gow observou acontecer também com 

Sangama, o primeiro Piro supostamente capaz de ler, que interpretava a alfabetização 

por meio de um conjunto consistente de metáforas tiradas da prática xamânica. Há 

algumas analogias feitas entre escrita e canto que demonstram essa situação de forma 

mais clara, a começar pela tradução literal da palavra que representa “escrever” em 
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Maxakali, Kax ‘ãmix, que significa “desenhar o canto”.  s Maxa ali também 

comparam frequentemente a escrita a um dos seus objetos mnemônicos, utilizado dentro 

da kuxex para aprender seus cantos, o mĩmkuĩn (em português: taquara). “Dizem que a 

taquara é um caderno, e os risquinhos feitos sobre ela com urucum são o ABC. Ou 

dizem simplesmente que a taquara é o ABC dos antepassados” (VIEIRA, 2004, p. 28). 

Além disso, os Maxakali chamam suas escolas tapet pet – “casa de papel” (tapet: 

transformação da palavra “papel”; pet: casa), que é frequentemente associada   “casa de 

religião”, já que ambos são lugares próprios à transmissão de conhecimento e ao contato 

com o exterior da sociedade. Assim, temos uma situação em que, por um lado, os xamãs 

controlam a realização dos rituais e o acesso aos espíritos e, por outro, os professores 

controlam a realização das aulas e o acesso ao mundo dos não indígenas. 

Para os Piro, a escrita alfabética simbolizava a hierarquia entre “índios selvagens” 

e “brancos civilizados” ou, em suas línguas, entre yine (humanos) e kajine (brancos). 

Isso devido ao controle dos “brancos” sobre a rede de comércio regional da qual os Piro 

dependiam. Segundo Vieira (2002, p. 28), para Sangama, o poder de controlar o trânsito 

dos navios repletos de mercadorias advinha da leitura dos jornais, praticada diariamente 

pelos “chefes da borracha”. Desse modo, os Piro se referem ao tempo em que os 

missionários do SIL chegaram ao Bajo Urubamba como “quando nos libertamos da 

escravidão”, e apontam as oportunidades educacionais oferecidas por essa associação 

como a razão pela qual passaram a viver em suas comunidades. Entre os Maxakali, a 

escrita alfabética também é vista como um signo de poder dos “brancos” e, por isso, 

muitas vezes almejado pelos indígenas, conforme podemos observar no seguinte trecho, 

a respeito de uma situação que a pesquisadora Vieira (2004) presenciou. 

 

Diziam que a vereadora Maria Diva Maxakali, que estava também presente, 

tinha pedido que os cartões ficassem guardados no escritório do Chico (chefe 

de posto), e não com seus próprios beneficiários. Maria Diva explicou que 

sua decisão se devia ao fato de que vários Maxakali já haviam perdido seus 

cartões. Zezinho, muito nervoso com o sumiço dos cartões que atribuía aos 

funcionários da FUNAI, disse: “Eu meto processo! A gente escreve e manda 

o documento, mesmo não sabendo escrever direito, a gente faz! A escrita fala 

por nós!” (VIEIRA, 2004, p. 29). 

 

Segundo Gow (2001), para os Piro, somente os “chefes da borracha” tinham o 

misterioso poder de chamar os barcos a vapor rio acima e só por meio dos “chefes 

brancos” é que eles podiam ter acesso às valiosas mercadorias vindas de terras distantes. 

Sangama, que a princípio era o único indígena que podia ler os papéis dos “brancos”, 
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sendo capaz de compreender as mensagens mandadas pelos verdadeiros produtores de 

riqueza, era capaz de estabelecer relações seguras e vantajosas com os forasteiros. 

Assim, a escrita alfabética para os  iro foi uma forma de se libertar do jugo dos “chefes 

da borracha”. Já para os Maxa ali, foi uma forma de contactar e pacificar o “branco”, 

assim como contactam e pacificam os Yãmĩy por meio dos cantos durante os rituais. 

Além disso, a escrita alfabética para os Maxakali também está ligada ao poder de 

reivindicar o “direito” ao acesso de bens e serviços do mundo dos não indígenas. Por 

exemplo, quando alfabetizados, os Maxakali podem obter o título de eleitor e até 

mesmo um cargo público, como professor, agente de saúde, agente sanitário, dentre 

outros, podendo proporcionar uma melhor condição de vida para sua comunidade.  

4.4.2 Natureza do conhecimento  

Na sociedade Maxakali, é por meio da relação ritual entre Yãmĩy e humanos que o 

conhecimento é atualizado. Segundo Vieira (2004, p. 33), “através das pinturas e 

máscaras cerimoniais, os corpos das crianças são transformados nos próprios Yãmĩy, 

que cantam e dançam para os viventes, atualizando assim a aliança entre espíritos e 

humanos”.   fluxo da palavra, o movimento dos espíritos, é estruturante tanto para a 

comunidade quanto para o indivíduo. É por meio desse fluxo que o conhecimento e a 

tradição cultural são reproduzidos. O conhecimento é o próprio processo de recriação da 

tradição. Assim, o processo de aprendizado se confunde com o processo de construção 

da pessoa Maxakali. 

Muitos professores indígenas e adultos alfabetizados dizem que quando os 

Maxakali não tinham a escrita alfabética, o pai contava as histórias para o filho que, por 

sua vez, contava para seu filho, e assim ninguém esquecia. O mĩmkuĩn (taguara), 

considerado a “escrita dos antigos”, um objeto mnemônico Maxa ali, é um pedaço de 

bambu onde são feitos risquinhos com urucum, que vão atingindo um tom cada vez 

mais forte de vermelho. Para aprender a cantar, os meninos devem seguir esses 

risquinhos cuidadosamente, cantando os cantos correspondentes. Segundo Vieira (2004, 

p. 34), na tentativa de explicar como é o mĩmkuĩn (taguara) para a pesquisadora, Major 

Maxakali, agente sanitário, comparou-a ao encarte de uma fita cassete. Mostrou que, 

assim como cada número ou título corresponde a uma música, cada risquinho 
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corresponde a um canto. Para compreender melhor o uso da escrita mĩmkuĩn (taguara), a 

pesquisadora Vieira (2004) examina algumas aulas Maxakali que presenciou na sua 

pesquisa de campo nas aldeias. O professor Gilmar Maxakali, da aldeia de Água Boa, 

durante uma de suas aulas, escreveu um dos cantos do gavião no quadro. Ao terminar de 

escrever, o professor cantou para verificar se tinha feito o registro correto e, conforme 

exposto na figura 15, fez uma relação, no final do canto, de alguns tipos de gavião. 

 

 
Figura 15 - Canto Mõgmõka escrito pelo professor Gilmar Maxakali. 

Fonte: Vieira, 2004, p. 34. 

 

De acordo com o professor Gilmar, a primeira estrofe devia ser repetida 

substituindo o último sufixo pelos listados e sublinhados no final do canto, tap, xex, 

xãm, yõg, nok e nãg. Ao pedir que as crianças fizessem isso, os alunos ficaram em 

silêncio. Diante disso, Gilmar escreveu os sufixos no quadro de outra forma, utilizou o 

recurso visual mnemônico das linhas, conforme exposto na figura 16, fazendo 

referência ao método de ensino do mĩmkuĩn (taguara). Feito isso, assim que Gilmar 

apontava para a linha traçada no quadro, crianças e adultos começavam 

automaticamente a cantar, substituindo o último sufixo a cada repetição. Como o 

mĩmkuĩn (taguara) só pode ser utilizada em situações de rituais, dentro da kuxex, o 

professor Gilmar fez apenas referência visual a esse instrumento mnemônico que faz 

parte do sistema natural de aprendizado Maxakali, o sistema dos cantos, dos rituais. 

Segundo Vieira (2004, p. 36), o professor Joviel Maxakali ponderou que é preciso 

cantar com as crianças e contar histórias, senão elas esquecem tudo. Parece que quando 

cantam ou contam histórias, os Maxakali estão praticando um exercício “para não 

esquecer”. Tanto que, em Maxakali, um mesmo verbo, yumug, significa lembrar, saber, 

conhecer e aprender. E a palavra yumug significa um processo que está sempre 
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associado a uma prática, a do canto, que leva aos Yãmĩy. As histórias restauram o tempo 

mítico, atualizam a relação com os antepassados e são sempre contadas para alguém. 

Assim como o conhecimento, a memória Maxakali se encontra nos cantos, nos Yãmĩy. 

 

 
Figura 16 - Lista com sufixos para o canto Mõgmõka. 

Fonte: Vieira, 2004, p. 35. 

 

A pesquisadora Vieira (2004) afirma que embora tenha assistido a mais de dez 

aulas de Maxakali, presenciou apenas uma em que viu o texto sendo utilizado por um 

professor: a aula do professor Pinheiro sobre uma história em quadrinhos que falava de 

Yãmĩyxop. Nessa aula, o professor contou a história com abundância de gestos, 

recorrendo ao texto apenas para mostrar as figuras e extrair algumas palavras a serem 

copiadas. Niltinho, professor de português que assiste às aulas Maxakali com 

frequência, de acordo com Vieira (2004), disse que os professores indígenas raramente 

usam livros, e, se os usam, apenas os professores possuem o livro em mãos e são 

contadas histórias que as crianças já ouviram fora do ambiente escolar. Percebemos, 

assim, que quando se trata de um conhecimento advindo do mundo dos “brancos”, 

como os planos de aula de alfabetização, os Maxakali usam a escrita como instrumento 

didático e mnemônico. Mas, para transmitir e memorizar o conhecimento advindo dos 

Yãmĩy e dos antepassados, os Maxakali recorrem aos métodos “tradicionais”, como o 

mĩmkuĩn (taguara).  
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Embora os Maxakali afirmem precisar da escrita alfabética para “não esquecer” 

(VEIRA, 2004, p. 38), continuam fazendo uso das formas de produção, transmissão e 

manutenção do conhecimento que existiam antes do advento da escrita alfabética e da 

escola, como o kuxex, o mĩmkuĩn (taguara), as histórias contadas por seus pais e avós. 

Segundo Vieira (2004), o mĩmkuĩn (taguara), objeto sagrado utilizado apenas pelos 

homens e meninos dentro do kuxex, foi mesmo muitas vezes comparada, pelos 

Maxakali, à escrita. A escrita alfabética, ao contrário, é pouco utilizada para esse 

propósito. Diante disso, não há fundamento para alegar que há a necessidade da 

existência da escrita alfabética para a transmissão e conservação do conhecimento, da 

memória e tradição Maxakali. Nesse ponto, os Maxakali se assemelham aos Tupinambá. 

“[...] a memória não é resgate de uma origem ou de uma identidade que o tempo 

corroeu, mas é ao contrário fabricação de uma identidade que se dá no tempo, produzida 

pelo tempo, e que não aponta para o início dos tempos mas para seu fim” (CUNHA; 

CASTRO, 1986, p.12). 

De forma análoga aos Tupinambá, a ideia de memória entre os Maxakali não está 

associada a uma origem, ao contrário, sua memória só pode ser construída na relação 

com o “outro”, que deve ser sempre atualizada e, portanto, projetada para o futuro. 

Quando os Maxakali afirmam necessitar da escrita alfabética “para não esquecer”, 

segundo Vieira (2004, p. 39), talvez estejam se valendo dos “outros” para construir e 

transmitir seu conhecimento e memória, já que tanto os cantos quanto a escrita 

alfabética são trazidos por “outros”, ambos não-humanos, que vêm de hãmnõy.
10

 

4.4.3 As escritas que reverberam 

A pesquisadora Tugny (2011) faz certas reflexões sobre as noções de escrita 

pautadas no logocentrismo imperante no discurso acadêmico ocidental, destacando a 

importância de se considerar e analisar as outras formas de escritas existentes e 

operantes entre os povos indígenas, inclusive nos Maxakali. Para isso, a pesquisadora 

adentra um território teórico fundamental, explorado principalmente por Derrida, 

refletindo sobre o conceito de “escritura”. Derrida (1999) critica um vastíssimo corpus 

                                                 
10

 Segundo Vieira (2004, p. 15), habitam o hãmnõy (outra terra), os Yãmĩy, assim como todos os não-

humanos, ãyuhuk (brancos) e animais, em oposição ao local onde habitam os humanos – nuyté (aqui). 
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mítico e filosófico que situa o ato da fala com a forma mais próxima do ente, como ato 

de autoconsciência do ser. Essa tradição teria relegado as “escrituras” ao plano de 

representações.  rimeiro, por ter passado a considerar “escritura” apenas a escrita 

fonética, aquilo que sucederia à fala, deixando de lado as escritas pictográficas, os 

hieróglifos, os ideogramas, dentre outras. Segundo, por supor uma anterioridade da 

linguagem oral à escritura, o que desvaloriza a escrita por ser uma mediação da fala, que 

já é tida como a primeira exterioridade do ser. 

 

A escritura, matéria sensível e exterioridade artificial: uma “vestimenta”.  or 

vezes, contestou-se que a fala fosse uma vestimenta para o pensamento. 

Husserl, Saussure, Lavelle não deixaram de fazê-lo. Mas, alguma vez 

duvidou-se que a escritura fosse uma vestimenta da fala? Para Saussure chega 

a ser uma vestimenta da perversão, do desarranjo, hábito de corrupção e de 

disfarce, máscara de festa que deve ser exorcizada, ou seja, conjurada pela 

boa fala: “A escritura vela a visão da língua: ela não é uma vestimenta e sim 

uma travestimenta”. Estranha “imagem”. Já se lança suspeição que, se a 

escritura é “imagem” e “figuração” exterior, esta “representação” não é 

inocente. O fora mantém com o dentro uma relação que, como sempre, não é 

nada menos do que simples exterioridade. O sentido do fora sempre foi no 

dentro, prisioneiro fora do fora, e reciprocamente (DERRIDA, 1999, p. 42-

43). 

 

 or meio da reflexão sobre escritura, “todas as modalidades de escrita que sejam 

fundamentalmente não fonéticas, mesmo que a escrita fonética tenha se constituído num 

tempo posterior da história da escrita” (DERRIDA, 1999), percebemos que a escrita tem 

sido, é e será inúmeras coisas distintas, para inúmeros povos, em diferentes épocas. 

Tendo consciência disso, alguns estudiosos dessa temática vêm tentando propor teorias 

flexíveis que não desconsiderem as primeiras e diversas formas de expressar o 

pensamento humano. Com isso, compreendemos que, dentro da sociedade Maxakali, 

várias de suas representações gráficas são escrituras que fazem parte de um complexo 

sistema de escrita, que reverbera entre cantos, corpos, Yãmĩy e mĩmãnãm. 

Os Yãmĩy, embora sejam espíritos e músicas, podem possuir corporalidade 

antropomófica, geralmente possuem rostos tampados e uma pele sempre coberta por 

urucum, jenipapo ou barro, sobre os quais são feitos grafismos específicos para cada 

grupo de espíritos. Quando aparecem na aldeia, vêm trazendo o mĩmãnãm, traduzido 

como “mastro-brilhante” ou “mastro-pintado”, que varia de acordo com cada grupo de 

Yãmĩy. Por exemplo, quando o ancestral pediu os cantos ao Xũnĩm, povos-morcegos-

espíritos, segundo Tugny (2011), detentores de um dos mais extensos repertórios de 

cantos, eles vieram trazendo o mĩmãnãm, “cada xũnĩm pintou um pedaço cantando sua 
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música” (TUGNY, 2011, p. 6). Os desenhos que foram realizados em torno desse mito 

são eloquentes sobre essa continuidade vocovisual entre a pintura e os cantos. 

Os cantos, os Xũnĩm e o mĩmãnãm chegam juntos às aldeias. Nenhum substitui o 

outro, nenhum representa o outro. Os Xũnĩm não são primeiro cantores e depois 

desenhistas ou decoradores de um mastro simbólico, mas sim uma modalidade de 

múltipla presença. É esta simultaneidade entre os cantos, os corpos, os Yãmĩy e os 

mĩmãnãm que ilumina a reflexão sobre a experiência da escrita Maxakali. Conforme 

podemos observar na figura 17, cada parte do mastro encerra uma imagem-música, 

grupos de cantos pertencentes aos donos, “pais dos espíritos”, que receberão os Xũnĩm 

na aldeia. Segundo Tugny (2011, p. 7), cada canto assim chega com uma escrita, uma 

pictografia, destinada a ser lida, mais do que vista ou contemplada, estando conectada 

aos seus Yãmĩy e aos seus cantos. 

 

 
Figura 17 - Mĩmãnãm Xũnĩm na FaE/UFMG. 

Fonte: foto da autora, 2016. 
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É interessante ponderar que o mĩmãnãm não é uma escrita que supõe ausência de 

algo que significa, pelo contrário, apenas existe na sua continuidade com os cantos e os 

corpos dos Yãmĩy. Enquanto há Xũnĩm, há cantos e há escrita. Uma escrita que, ao 

contrário da atribuição que o mundo moderno ocidental vem conferindo à sua, como a 

da representação que substitui a presença, aquilo que se configura na ausência do 

objeto, está presente no centro da aldeia apenas quando os cantos e os espíritos também 

estão. O mĩmãnãm não supre a ausência dos espíritos, daquilo que representa, mas 

suplementa sua presença.   uma extensão dos seus corpos, “uma escrita que se institui 

na continuidade destes” (TUGNY, 2011, p. 8).  

Os corpos dos Maxakali são auscultados pelos Yãmĩyxop que chegam com seus 

Yãmĩy de olhos vendados e seu mĩmãnãm. É essa penetração que torna os Maxakali 

vibrantes e sonoros. Os Yãmĩyxop precisam dos Maxakali para cantarem seus cantos e 

os Maxakali precisam dos Yãmĩyxop por perto para cantarem com eles. Tugny (2011, 

p.10) reforça que não é “sobre eles” e nem “se comunicam com eles”, mas uma 

reverberação, forma-se um “corpo feito por muitos”.  s gestos, a corporalidade, a 

escrita, os cantos, os passos de dança no pátio da aldeia e a comida não são modos de 

linguagem com escopos de ação delimitados a cada um desses sujeitos. Pelo contrário, 

todos os corpos presentes atuam um pouco em cada função, agindo uns sobre os outros, 

e são, ao mesmo tempo, origem, destino e significado daquilo que produzem. “  essa 

zona de refração que cria os sujeitos e não os sujeitos que criam linguagens pra se 

comunicar” (TUGNY, 2011, p. 11). Dessa forma, a proximidade dos Yãmĩyxop com os 

Maxakali, intensificada pelos cantos, pela pintura corporal, pelo mĩmãnãm, pelos passos 

de dança, pelas trocas de alimento, enfim, é um momento de densa reverberação, é todo 

um espaço e um tempo de escritura, já que todos os sujeitos que os habitam estão 

projetados e refratados nas inscrições, corporalidades, rastros e movimentos que se 

afetam mutualmente.   nesse sentido, da “escritura” pensada por Derrida (1999), que 

Tugny (2011) considera o mĩmãnãm uma das escritas Maxakali, não fonética, que 

entende a si mesmo como presença, estendendo e suplementando os espaços ocupados 

pelos corpos, uma escritura totalmente nascida nas relações. 

 

Se o momento não-fonético ameaça a história e a vida do espírito como 

presença a si no sopro, é porque ameaça a substancialidade, este outro nome 

metafísico da presença, da ousia. Inicialmente sob a forma do substantivo. A 

escritura não-fonética quebra o nome. Ela descreve relações e não 

denominações. O nome e a palavras, estas unidades do sopro e do conceito, 

apagam-se na escritura pura (DERRIDA, 1999, p. 10-11). 
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Segundo Tungy (2011, p. 12), além do mĩmãnãm, os desenhos também são uma 

modalidade de escrita operante entre os Maxakali. A pesquisadora narra que quando 

convidou os Maxakali para escreverem seus cantos na escrita alfabética, os pajés sempre 

tratavam de trazer desenhistas para participarem do processo de desenhar os cantos. O que 

faz todo o sentido quanto se retoma a tradução literal da palavra “escrever” em Maxa ali, 

Kax’ambix, “desenhando-cantos”. A pesquisadora comenta que as folhas produzidas nas 

oficinas de escrita dos cantos sempre continham imagens e textos sobrepostos, empilhados 

e simultâneos, em harmonia e complementaridade. De acordo com Tugny (2011, p. 12), 

esses desenhos sempre agradavam mais aos Maxakali que as versões em escrita alfabética 

que produziam. Quando as versões preliminares eram levadas às aldeias, eram os desenhos 

que fomentavam comentários e levavam os indígenas a cantarem imediatamente. Eram os 

desenhos que mereciam críticas e demandas de correções pelos mais velhos. 

Percebemos, assim, que diferentes regimes de escrita tendem a interagir 

paralelamente na cultura Maxakali. Segundo Tugny (2011, p. 21), os desenhos sempre 

recebem mais atenção e comentários de todos da aldeia. A pesquisadora afirma que já 

tendo uma escrita, e, sobretudo, uma escrita que se imprime na presença e na 

continuidade dos cantos, os Maxakali têm feito um uso bastante transformador da 

escrita alfabética, sempre na tentativa de aproximá-la da pictografia e, ao mesmo tempo, 

da sonoridade. Quando os Maxakali redigiam os textos dos cantos, instintivamente 

exploravam a técnica de texto-imagem, procedimentos muito próximos dos poemas 

concretistas – ora tentavam reproduzir imagens que estavam sendo narradas, como na 

figura 18, ora tentavam reproduzir a duração dos eventos vocais. Nesse último caso, é 

inconcebível a economia de repetições, de linhas e agrupamentos, conforme figura 19. 

 

 
Figura 18 - Trecho final de um dos cantos do Mõgmõka. 

Fonte: Tugny, 2009b, p. 298-289 
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Figura 19 - Canto do bicho-preguiça. 

Fonte: Tugny, 2009b, p. 150-153. 
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5 ICONOGRAFIA MAXAKALI 

Este capítulo tem como objetivo realizar o levantamento iconográfico Maxakali, 

com o propósito de identificar alguns dos elementos que compõem a sintaxe visual 

dessa cultura. Acreditamos que esta etapa é uma premissa para viabilizar a criação de 

tipografias que possam se comportar como tradutoras de uma cultura e de um povo, “as 

letras são vivas, habitadas pela alma dos povos, das culturas e dos seres” (ZALI apud 

MANDEL, 2011, p. 9). Segundo o tipógrafo Mandel (2006), a escrita, mesmo a mais 

aparentemente funcional, possui uma dimensão cultural estruturada por alguns aspectos 

estéticos que, quando ligada a uma língua, é uma verdadeira função que subentende 

todas as outras, principalmente a da leiturabilidade. “Uma escrita refletindo a identidade 

cultural do leitor com textos ligados à sua língua é um fato muitas vezes capital para a 

boa legibilidade” (MANDEL, 2006, p. 147).  

A escolha dos aspectos estéticos que se referem aos elementos que definem as 

formas particulares dos caracteres de uma tipografia não acontece de forma aleatória, 

pelo contrário, deve ser pautada em estudos aprofundados sobre a cultura, a fim de 

entender a sintaxe visual (ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, 

dimensão e movimento) que identifica determinada comunidade. Diante disso, 

realizamos nesta seção, de acordo com os níveis de leitura de uma imagem de Panofsky 

(2009), a descrição pré-iconográfica, identificação dos motivos gráficos da imagem, e a 

análise iconográfica, contextualização sociocultural da imagem. É importante destacar 

que esse processo coleta e classifica, mas não entra no ramo investigativo da gênese e 

significação dos motivos, etapa chamada por Panofsky (2009) de iconologia. Somente a 

partir da identificação dos motivos Maxakali, requisito básico de uma análise 

iconográfica correta, é que se terá embasamento para futuros estudos de interpretação 

iconológica, que demandam pesquisas de campo com equipes multidisciplinares. 

Para definir quais seriam as iconografias catalogadas e inventariadas, seria 

imprescindível conhecer a cultura Maxakali, sua história, visão cosmológica e práticas 

sociais. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental sobre essa etnia, 

focando principalmente na leitura de pesquisas mais recentes, conforme podemos 



 85 

observar no capítulo 4. Em paralelo, utilizamos a pesquisa de campo
11

 com aplicação 

estratégica de ferramentas etnográficas, como o convívio na aldeia, observações sem 

interferências no dia a dia e coleta dos dados descritivos, com a intenção de ter um 

conhecimento pautado na convivência com a comunidade (DRIESSNACK, 2007, p. 

10). A pesquisa de campo com abordagem etnográfica é muito importante 

principalmente para o desenvolvimento das relações de confiança e respeito junto à 

comunidade, que são determinantes para a dinâmica e fluidez do trabalho. A seguir, 

apresentamos detalhadamente o processo de levantamento iconográfico, explicando 

como se deu a escolha dos motivos a serem registrados e da técnica de representação, os 

encontros de diálogos e as oficinas de produções. Isso posto, introduzimos, em duas 

subseções, os resultados desse processo, os catálogos em fichas e os quadros inventários 

dos motivos Maxakali. 

5.1 O processo de trabalho 

A aplicação de ferramentas etnográficas se deu inicialmente a partir das oficinas 

realizadas pelo Saberes Indígenas na Escola (SIE), na FaE/UFMG, onde atuo como 

designer gráfico desde o final de 2014, e também dos encontros do Curso de 

Certificação Maxakali organizados pela profa. Dra. Vanessa Thomaz e pelo prof. Dr. 

Josiley de Souza, nos quais atuei como monitora. Durante esses encontros em Belo 

Horizonte, tive a oportunidade de coletar dados a partir de observações e conversas 

colaborativas, imprescindíveis para o rumo desta pesquisa, além de construir uma 

relação de confiança e reciprocidade com os professores
12

 Maxakali, principalmente 

com as mulheres. Em um segundo momento, essas oficinas foram deslocadas para as 

aldeias, etapa em que foi possível desenvolver a pesquisa de campo, e quando tive a 

oportunidade de ter um contato maior com a cultura Maxakali, vivenciando um pouco 

dos seus hábitos e práticas do cotidiano. Dessas oficinas em territórios indígenas, as 

                                                 
11

 Segundo Fonseca apud Gerhardt; Silveira (2002, p. 37), pesquisa de campo se caracteriza pelas 

investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa etnográfica, pesquisa-ação, pesquisa 

participante, etc). 
12

 Professores Maxakali: Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Maíza Maxakali, Elizângela Maxakali e 

Paulinho Maxakali de Aldeia Verde; Marilton Maxakali, Marquinhos Maxakali e Pauliana Maxakali de 

Pradinho; Major Maxakali, Jami Maxakali, Damião Maxakali, João Bidé Maxakali de Água Boa.  
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realizadas em Aldeia Verde proporcionaram uma imersão cultural maior do que as de 

Pradinho e Água Boa, já que nós – equipe da UFMG – dormíamos na aldeia.  

A partir da revisão de literatura sobre os Maxakali e essa experiência de 

convivência com a etnia
13

 por meio dos programas desenvolvidos na FaE/UFMG, foi-

nos possível, durante a última oficina do SIE em Belo Horizonte, em março de 2016, 

definir junto aos professores Maxakali quais iconografias seriam registradas: as pinturas 

dos Yãmĩy e dos mĩmãnãm. A justificativa dessa escolha fica clara quando se observa, 

no capítulo anterior, que são exatamente esses dois grandes grupos de representações 

gráficas que ajudam na reverberação dos cantos rituais e na construção dos corpos 

Tikmũ’ũn, o que contribui para o modo como os Maxakali pensam e experimentam o 

mundo, a partir de suas relações com Yãmĩyxop. Tanto que pude presenciar uma 

surpreendente animação dos professores Maxakali quando compartilhei a proposta desta 

pesquisa, algo que nunca presenciei quando o tema da conversa era estritamente a 

produção textual. Inclusive, foi deles que partiu a iniciativa de definir que o 

levantamento dessas iconografias seria feito por meio de desenhos e não por fotografias, 

considerados por Tugny (2011, p. 12) uma das modalidades de escrita operantes entre 

esse povo. A citação a seguir confirma como a presença ou ausência do Yãmĩyxop mexe 

com o humor, o espírito e, até mesmo, com a saúde dos Maxakali. 

 

Um dos raros dias que presenciei em que os Yãmĩyxop não vieram cantar e 

dançar em Aldeia Verde, uma amiga se queixava para mim: “hoje o dia está 

assim triste... não tem Yãmĩyxop, a aldeia tá toda parada...” Sem este 

movimento, portanto, que anima os corpos e as vidas Tikmũ’ũn, todos se 

entristeceriam, adoeceriam... Seus corpos seriam fracos, a memória ruim, não 

resistiriam às ameaças que os rodeiam... Fico tentado, então, a especular: o 

que fariam os Tikmũ’ũn sem os Yãmĩyxop? Existiriam? Persistiriam? 

(ROMERO, 2015, p. 89). 

 

Para o desenvolvimento dos desenhos, traçamos inicialmente duas grandes etapas 

de trabalhos alinhadas com o cronograma do SIE: oficinas em Aldeia Verde no período 

de 13 a 21 de maio de 2016, e em Belo Horizonte com os representantes de Pradinho e 

Água Boa, no período de 11 a 15 de julho de 2016. A oficina em Aldeia Verde 

aconteceu conforme o cronograma, dois dias de intenso trabalho durante a parte da 

manhã e da tarde, em uma das escolas da aldeia que possui estrutura de alvenaria. No 

                                                 
13

 Foram onze encontros, sete em Belo Horizonte e quatro em territórios Maxakali (três em Aldeia Verde 

e um em Pradinho e Água Boa), o número total de iniciativas promovidas pelo SIE e o Curso de 

Certificação Maxakali – FaE/UFMG, do início de 2015 até o final de 2016. Contabilizando, assim, um 

total de 62 dias, não sequenciados, de convivência com a cultura Maxakali.  
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primeiro dia de trabalho foram definidos pelos professores Maxakali (Sueli Maxakali, 

Elizângela Maxakali, Paulinho Maxakali e Maíza Maxakali), no quadro negro, 

conforme mostra a figura 20, quais os Yãmĩy (Putuxop, Xũnĩm, Yãmĩy Mõg ka’ok, 

Tatakox, Amãkoyãm, Mõgmõka, Ĩnyĩ Ka’ok) e mĩmãnãm (Xũnĩm, Mõgmõka, Yãmĩy, 

Yãmĩyhex) seriam desenhados. 

Como os povos indígenas são reconhecidos pelo aspecto da diversidade, e 

seguindo o critério etnográfico da não interferência do pesquisador, optamos por não 

estipular o uso de um único tipo de material gráfico para a criação dos desenhos. Assim, 

para as oficinas, levamos vários tipos de materiais gráficos, como lápis de cor, lápis 

pastel, aquarela, canetinha e giz de cera, conforme podemos observar na figura 21, a fim 

de proporcionar aos ilustradores liberdade criativa e estimular a variedade de traços. O 

segundo dia, além da presença dos participantes do dia anterior, contou com a 

participação de Isael Maxakali, que, ao conversar com o grupo, acrescentou à lista mais 

um Yãmĩy (Kotkuphi) e mais quatro mĩmãnãm (Kotkuphi, Amãkoyãm, Xoktux,  

Yãmĩyhex Nãg). Ao longo das oficinas, paralelamente à produção dos desenhos, cada 

participante transmitia as informações descritivas que podiam passar sobre os 

respectivos Yãmĩy e mĩmãnãm. 

 

 
Figura 20 - Produção dos desenhos para o registro iconográfico Maxakali. 

Fonte: foto da autora, 2016. 
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Figura 21 - Variedade de materiais para a produção dos desenhos. 
Fonte: foto da autora, 2016. 

 

A outra etapa, que também visava à produção dos desenhos, só que pelos 

professores Maxakali de Pradinho e Água Boa, em Belo Horizonte, no período de 11 a 

15 de julho de 2016, foi inviabilizada devido à ausência dos participantes. O único 

professor, que também é liderança indígena, que veio para a oficina foi João Bidé 

Maxakali, de Água Boa, que pode contribuir com o processo de verificação do material 

desenhado em Aldeia Verde. Segundo ele, estavam faltando alguns Yãmĩy importantes 

que não tinham sido desenhados, Kõmãyxop, Ãmãxux, Po’op e Yãmĩyhex. Diante disso, 

acrescentamos à oficina de ilustração organizada pelo SIE e marcada para 11 a 13 de 

outubro de 2016, em Aldeia Verde, que contaria com a participação de ilustradores de 

Pradinho e de Água Boa, além do processo de verificação e tradução do material já 

produzido, a criação dos desenhos dos Yãmĩy ainda não registrados. 

Essa segunda oficina, que teoricamente deveria ter sido a terceira, foi novamente 

surpreendida por um imprevisto,
14

 a ausência dos ilustradores de Pradinho e Água Boa. 

Entretanto, contou com a participação de duas pessoas que contribuíram 

significativamente para o trabalho, o pesquisador antropólogo Roberto Romero, que fala 

com fluência a língua Maxakali e na época estava morando na aldeia, e o filho do pajé 

Rogério Maxakali. Assim, em uma reunião realizada na casa de Sueli e Isael Maxakali, 

pude verificar se concordavam com as informações descritivas sobre o material 

produzido e com a observação de João Bidé Maxakali, além de verificar os títulos em 

Maxakali e as legendas em português. Enquanto eles conversavam na língua Maxakali 

                                                 
14

 Pela experiência de trabalho no SIE e ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, pude perceber que 

“imprevisto” é uma palavra recorrente nos trabalhos desenvolvidos com os povos indígenas, tanto que 

uma das características da pesquisa etnográfica é “a flexibilidade para modificar os rumos da pesquisa” 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 41). Com a ausência da equipe de Pradinho e Água Boa nos dois 

encontros programados, mais a restrição de recurso e tempo, a etapa de produção dos desenhos para o 

levantamento iconográfico ficou restrita aos professores de Aldeia Verde.  
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sobre todos esses tópicos, Roberto Romero fazia a tradução e algumas ponderações. E 

assim tivemos um momento, mais especificamente uma noite, muito rica em saberes 

Maxakali, ocasião em que fizemos vários ajustes nas descrições, nos títulos e nas 

traduções. Além disso, ficou marcado, para o dia seguinte, um encontro com Rogério 

Maxakali, que se disponibilizou a fazer os quatro Yãmĩy faltantes. 

Após a realização dessas duas etapas de trabalho de campo, todos os desenhos 

foram digitalizados em alta resolução e tratados graficamente para, assim, viabilizar a 

etapa de criação do catálogo em fichas e do quadro inventário dos motivos gráficos. A 

seguir, apresentamos duas subseções, uma com o registro das pinturas dos Yãmĩy 

(Yãmĩyxop yõg yãy xex ax) e outra com o das pinturas do mĩmãnãm (Mĩmãnãm xex ax). 

Ambas utilizam como guia metodológico, para a criação do catálogo em fichas, a teoria 

de Panofsky (2009) sobre os três possíveis níveis de leitura de uma imagem, ficando 

esta pesquisa restrita aos dois primeiros: descrição pré-iconográfica e análise 

iconográfica. Com o objetivo de tornar o catálogo em fichas um material com uma 

linguagem clara e acessível, e também mais próxima da linguagem do design, optamos 

por utilizar a descrição da finalidade das categorias de Panofsky (2009) como título. 

Assim, neste trabalho, a descrição pré-iconográfica é chamada de motivos gráficos e a 

análise iconográfica é chamada de contexto sociocultural. Para a identificação dos 

motivos gráficos no catálogo em fichas, utilizamos como referencial teórico o livro 

Sintaxe da Linguagem Visual, de Dondis (2003), que examina os elementos básicos da 

comunicação visual, as estratégias técnicas visuais, as implicações psicológicas e 

fisiológicas da composição criativa e a gama de meios/formatos que podem ser 

adequadamente classificados sob a designação das artes e dos ofícios visuais. Para a 

estruturação do quadro inventário dos motivos catalogados, utilizamos como base 

teórica o livro Grafismo Indígena, de Vidal (1992), tomando como guia a estrutura 

classificatória (nome do desenho, tradução – português, motivos gráficos, localização 

dos motivos no catálogo em fichas) do artigo “A marca dos tempos: identidade, 

estrutura e mudança entre os Asurini do Trocará”, de Lúcia Andrade. 

Ao longo dessa pesquisa, percebemos que os registros iconográficos utilizavam ou 

a estratégia de catálogo e/ou o quadro de inventário, recorrentes nas investigações da 

antropologia, ou apenas a teoria de Panofsky (2009), usual nos trabalhos de história da 

arte. Não identificamos a aplicação de tais ferramentas juntas, tampouco a aplicação dos 

elementos da sintaxe visual, de Dondis (2003), na identificação dos motivos gráficos. 

Diante disso, propomos aqui uma metodologia de trabalho baseada na junção dessas 
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ferramentas: o catálogo em fichas é estruturado pelos elementos teóricos de Panofsky 

(2009) e de Dondis (2003), e o quadro inventário é embasado nos levantamentos 

iconográficos do livro de Vidal (1992). Entendemos que elas se complementam na 

tarefa de identificação do código estético que compõe a sintaxe visual do povo 

Maxakali. Compreendemos como sintaxe visual, segundo Dondis (2003), uma espécie 

de caixa de ferramentas que contém os elementos básicos
15

 necessários para o 

entendimento das manifestações visuais. Assim, o catálogo em fichas tem como 

objetivo identificar, em cada desenho, os seus elementos gráficos, sendo estes, neste 

caso específico, o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a escala e o 

movimento, descobrindo assim a “regra formal” (ANDRADE, 1992, p. 120) de 

aplicação dos motivos. Já o quadro inventário pretende sintetizar os elementos, 

disponibilizando-os em preto, sem focar no tom, cor, textura e escala, a fim de 

demonstrar possíveis semelhanças e padrões de repetição entre os motivos gráficos 

catalogados. Desse modo, cada subseção é estruturada da seguinte forma: primeiro há 

um catálogo em fichas que apresenta individualmente cada desenho, contendo o nome 

do desenho, uma numeração, os motivos gráficos (descrição pré-iconográfica) e o 

contexto sociocultural (análise iconográfica), e, em seguida, introduzimos o quadro 

inventário com todos os elementos identificados nas fichas. 

5.2 Yãmĩyxop yõg yãy xex ax (pintura dos povos-espíritos) 

Conforme visto no capítulo 4, que aborda de forma mais aprofundada os 

Yãmĩyxop e suas relações com os Maxakali, é impossível enumerar todos os Yãmĩy que 

se relacionam com essa etnia (ROMERO, 2015, p. 81). Diante disso, sabemos que o 

catálogo e o inventário aqui apresentados contêm apenas uma parte do universo das 

representações visuais Maxakali e que, inclusive, configuram-se como um estudo 

                                                 
15

 O ponto, a unidade visual mínima, o indicador e marcador de espaço; a linha, o articulador fluido e 

incansável da forma, seja na soltura vacilante do esboço seja na rigidez de um projeto técnico; a forma, as 

formas básicas, o círculo, o quadrado, o triângulo e todas as suas infinitas variações, combinações, 

permutações de planos e dimensões; a direção, o impulso de movimento que incorpora e reflete o caráter 

das formas básicas, circulares, diagonais, perpendiculares; o tom, a presença ou a ausência de luz, através 

da qual enxergamos; a cor, a contraparte do tom com o acréscimo do componente cromático, o elemento 

visual mais expressivo e emocional; a textura, ótica ou tátil, o caráter de superfície dos materiais visuais; 

a escala ou proporção, a medida e o tamanho relativos; a dimensão e o movimento, ambos implícitos e 

expressos com a mesma frequência (DONDIS, 2003, p. 5). 
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flexível e aberto para futuros acréscimos de outras iconografias sugeridas pela 

comunidade. Há vários grupos de Yãmĩy parentes que se dividem em subgrupos de 

Yãmĩy irmãos. Alguns pesquisadores tentaram fazer uma estimativa numérica dos 

Yãmĩy, como Vieira (2006, p. 27), que sugere existir aproximadamente 10 grupos e 200 

subgrupos, e Álvares (apud OLIVEIRA, 2006, p. 82), que pontua que há em torno de 14 

grupos e 200 subgrupos. Esses grupos e subgrupos possuem nomes próprios, geralmente 

relacionados aos elementos da natureza, tais como o fogo, a água, os astros, as espécies 

vegetais e animais, principalmente pássaros e insetos, além das almas dos indígenas 

Maxakali mortos, os heróis e inimigos míticos e partes de seus corpos. Segundo Tugny 

(2010c, p. 22), os Yãmĩy costumam aparecer trazendo elementos das regiões por onde 

passam (lama, folhagem, cinzas, dentre outros). Entretanto, devido ao fato de não 

encontrarem em seus atuais territórios os materiais (certos tipos de palhas, folhagens e 

árvores tinteiras) necessários para a produção dos corpos dos povos-espíritos, os 

Maxakali usam os recursos que encontram, como folhas de mamonas, corretivo líquido 

escolar, tinta xadrez, camisas de tecidos, dentre outros, o que demonstra uma grande 

capacidade criativa. 

Neste trabalho, os Maxakali optaram por focar no registro dos Yãmĩy que 

encabeçam cada categoria de grupo ou que, mesmo fazendo parte de um subgrupo, são 

fundamentais para a construção do corpo social como, por exemplo, o Ĩnyĩ Ka’ok, que 

faz parte do grupo Xũnĩm (TUGNY, 2011, p. 85). Assim, definimos que os seguintes 

Yãmĩy comporiam o levantamento iconográfico, titulado pelos Maxakali de Yãmĩyxop 

yõg yãy xex ax (que em português significa: pintura dos povos-espíritos): Xũnĩm 

(espíritos-morcego), Yãmĩy Mõg ka’ok (espíritos-corredor), Tatakox (espíritos-lagarta), 

Amãkoyãm, Kotkuphi (espíritos-mandioca), Putuxop (espíritos-papagaio), Mõgmõka 

(espíritos-gavião), Ĩnyĩ Ka’ok (espíritos-corpo forte), Ãmãxux (espíritos-anta), 

Kõmãyxop (compadre-comadre), Po’op (espíritos-macaco), Yãmĩyhex (espíritos-

mulher).  

Segundo Tugny (2011), quando os Yãmĩyxop apareciam nas aldeias os Maxakali 

geralmente comentavam que eram Koxuk, que traduziam como “imagem”, mesma 

palavra utilizada para fotografia. A autora pondera que essa situação é mais um caso de 

confronto entre as ontologias da sociedade não indígena. Nesse caso, Koxuk não é em 

definitivo algo que se encontra no domínio da aparência, da imaterialidade, do invólucro 

visível ou da representação, supondo que algo mais verdadeiro repouse na 

invisibilidade. Koxuk é o corpo verdadeiro que se dá a ver em toda a sua plenitude. 
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Diante disso, é um equívoco tratar os Yãmĩy que chegam nas aldeias com seus corpos 

pintados como representações dos Yãmĩyxop. A pesquisadora comenta que os Maxakali 

sempre a corrigiam: “Não, isto aí é verdade mesmo” (TUGNY, 2011, p. 88).  De acordo 

com Tugny (2011), não existe o problema de verdade, da realidade e consequentemente 

o da representação entre os Maxakali, as dimensões materiais e imateriais não são 

separadas ou excludentes como acontece no universo não indígena. 

Nesse sentido, a aparição dos Yãmĩyxop, o Koxuk, coloca a visão no nível de 

relação, não um ato de projeção sobre o outro corpo, mas uma mirada empírica, o olhar 

como uma experiência relacional, “os corpos se deram a ver e as visões foram afetadas 

mutuamente” (TUGNY, 2011, p. 89). Essa afirmação fica mais clara quando se 

compreende o termo glosado para se referir à pintura do corpo, o colorir-se a si mesmo, 

xex (yãy xex = pintar-se e ũxex = pintar algo). Segundo Tugny (2011, p. 148), o radical 

xex assume, com respeito ao termo aos quais se justapõe, a função de intensificador 

xe’e, geralmente traduzido como “verdadeiro”. Assim, as pinturas assumem um lugar de 

plenitude, de presença, ao contrário da noção de representação e sua consequente 

desvalorização como algo que se opõe à presença. 

É importante pontuar que as informações descritivas, que compõem a parte de 

contextualização sociocultural, obtidas sobre os Yãmĩy, e também sobre os mĩmãnãm, 

enquadram-se dentro do limite de informações que os Maxakali podem dar a uma não 

indígena mulher. Além de grande parte das informações que cercam os rituais de 

Yãmĩyxop ficarem restritas aos homens, as mulheres são “proibidas de frequentar o que 

alguns denominam ‘casas dos cantos’ [...] e de participar de certo número de atividades 

relacionadas  s alianças que fazem os homens com os espíritos” (TUGNY, 2011, p. 67). 

Segundo a pesquisadora e cineasta Costa (2015, p. 161): “falar e fazer yãmĩyxop é uma 

coisa perigosa”. Por isso, muitas das perguntas foram respondidas da seguinte maneira 

pelos Maxa ali: “você quer saber demais, isso não se pode falar”, resposta similar aos 

questionamentos de Tugny: “não se pode saber tudo, os cantos não acabam. Essa é a 

lição que todos eles repetiam diante de minhas exasperações, quando eu tentava ainda 

concluir uma explicação bem ordenada [...].” (TUGNY, 2011, p. XXVIII).  

A seguir, apresentamos o catálogo em fichas com os todos os Yãmĩy desenhados 

para este trabalho e, então, o quadro inventário com todos os motivos gráficos 

(destacando suas repetições) existentes nas fichas. 
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Figura 22 - Catálogo em ficha Yãmĩy Xũnĩm (espíritos-morcego). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 23 - Catálogo em ficha Yãmĩy Mõg ka’ok (espíritos-corredor). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 24 - Catálogo em ficha Yãmĩy Tatakox (espíritos-lagarta). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 25 - Catálogo em ficha Yãmĩy Amãkoyãm. 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 26 - Catálogo em ficha Yãmĩy Kotkuphi (espíritos-mandioca). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 27 - Catálogo em ficha Yãmĩy Putuxop (espíritos-papagaio). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 28 - Catálogo em ficha Yãmĩy Mõgmõka (espíritos-gavião). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 29 - Catálogo em ficha Yãmĩy Ĩnyĩ Ka’ok (espíritos-corpo forte). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 30 - Catálogo em ficha Yãmĩy Ãmãxux (espíritos-anta). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 31 - Catálogo em ficha Yãmĩy Kõmãyxop (compadre-comadre). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 32 - Catálogo em ficha Yãmĩy Po’op (espíritos-macaco). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 33 - Catálogo em ficha Yãmĩy Yãmĩyhex (espíritos-mulher). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 34 - Quadro inventário Yãmĩyxop yõg yãy xex ax (pinturas dos povos-espíritos). 

Fonte: autora, 2017. 

 

Por meio do catálogo em fichas percebemos a predominância de tons escuros e 

das cores preta e vermelha. O tom claro e a cor branca são utilizados na maioria das 
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vezes como textura lisa fechada, que no Putuxop aparece dentro de pontos em pequena 

escala. Já pelo quadro inventário, diagnosticamos que as repetições mais recorrentes 

neste levantamento iconográfico são: texturas lisas fechadas (preenchidas) e linhas em 

larga escala (mais espessas) na direção horizontal. O tipo de contorno circular também é 

recorrente, embora se manifeste de maneiras diferentes: formas circulares irregulares 

com texturas lisas fechadas (preenchidas), abertas (vazadas) e pontos com texturas lisas 

ou rugosas fechadas.   

A pintura corporal, nas sociedades indígenas, pode dizer respeito à vida em 

sociedade, ao modo como os indivíduos são classificados e como devem ou podem se 

relacionar entre si, com a natureza e com o cosmo. Há também aquelas sociedades, 

como a Waiãpi, em que a pintura não fornece informação sobre a morfologia da 

sociedade, mas se refere diretamente ao mundo dos “outros”, dos “espíritos”, 

constituindo-se como um dos meios privilegiados de comunicação com outros mundos. 

É neste último cenário que se enquadra a sociedade Maxakali, a iconografia aqui 

levantada não se refere a categorias sociais, mas sim a categorias de alteridade cósmica, 

por meio das quais esse povo define sua própria especificidade, ou seja, a natureza e 

essência de sua existência. Tanto que, quando os Maxakali vão se pintar para ocasiões 

que não são as de rituais, como uma reunião ou um confronto, fazem uso dos motivos 

gráficos do repertório iconográfico dos Yãmĩyxop, de forma integral, como na figura 35, 

ou por meio de combinações diversas, como na figura 36. 

 

 
Figura 35 - Tavinho Maxakali pintado com os elementos do Xũnĩm.  

Fonte: foto de Charles Bicalho, 2012. 
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Figura 36 - Motivos gráficos de Kotkuphi, Putuxop, Amãkoyãm e Ãmãxux. 

Fonte: foto de Marilton Maxakali, 2012. 

 

O estudo iconográfico, além de ser extremamente importante para orientar 

qualquer trabalho gráfico desenvolvido com os povos indígenas, reforça a diversidade 

que existe entre as etnias, o que contribui para o rompimento de estereótipos, como, por 

exemplo, a ideia de que há uma única paleta de cor capaz de representar todas as 

culturas nativas. Há etnias que possuem manifestações visuais extremamente orgânicas, 

como é o caso dos Maxakali, como aquelas que possuem manifestações extremamente 

geométricas, como é o caso dos Kayapó-Xikrin. 

E, embora existam motivos gráficos que se repetem em mais de uma etnia, 

geralmente possuem significados e regras formais de aplicação diferentes, como é o 

caso do retângulo vermelho na região abdominal que aparece nos Maxakali, mostrado 

acima, e nos Xavante, como podemos observar na figura 37. Segundo Muller (1992, p. 

140), os Xavante aplicam as pinturas de acordo com a divisão anatômica do corpo, em 

partes externas: coxas, pernas, braços, tronco, ombro e cabeça, e nos órgãos internos, 

representados pelo retângulo vermelho que significa “tripas vermelhas”. Já para os 

Maxakali, segundo Tugny (2011), esse motivo que faz parte da manifestação visual dos 

Yãmĩy Xũnĩm, espíritos-morcego, plasmador de corpos, pode fazer referência a uma 

bolsa de sangue.  
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Figura 37 - Ilustração com motivo retangular vermelho na etnia Xavante. 

Fonte: Muller apud Vidal, 1992, p. 144. 

 

Diante disso, é importante destacar que qualquer trabalho que envolva as 

representações estéticas de um povo, segundo Vidal (apud GALLOIS, 1992), deve, 

além de abranger a análise formal (motivos gráficos), levar em consideração as relações 

desses elementos com os aspectos culturais associados à cosmologia da etnia. 

5.3 Mĩmãnãm xex ax (pintura de mastro-brilhante) 

Cada Yãmĩyxop é dotado de estéticas, formas e elementos particulares. O 

mĩmãnãm é um desses elementos trazidos pelos Yãmĩy ao chegarem às aldeias que, em 

sua maioria, são fixados no pátio de ritual em frente à kuxex, marcando assim suas 

presenças e a atividade xamânica. Segundo Tugny (2011), esse elemento totêmico 

possui também a função de fazer com que outros Yãmĩyxop escutem os cantos e venham 

para as aldeias, funcionando como uma caixa de ressonância colocada no centro da 

aldeia: “De fato, muitas vezes os homens e os espíritos cantam como se estivessem 
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cantando para dentro do mĩmãnãm” (TUGNY, 2011, p. 181), além de agirem como um 

tipo de partitura onde se inscrevem os cantos de certos Yãmĩy, como dos Xũnĩm, 

abordados mais à frente.  

O mĩmãnãm pode ser glosado como “mastro-vermelho” (mĩm = madeira, ãnanãm 

= urucum, vermelho), também como “mastro-brilhante” (yãnãm refere-se à luz e ao 

brilho), “mastro-sagrado”, “pau-de-religião”.  ara os Maxa ali, o vermelho é o brilho 

por excelência. Quando os Yãmĩyxop acabam, ou seja, quando os Yãmĩy se vão das 

aldeias, também não existe mais mĩmãnãm. Ele é cortado em pedaços que são 

distribuídos para os seus respectivos donos, que devem destruí-los; caso não haja donos, 

servirá de lenha para alimentar o fogo das casas Maxakali ou se perderão varridos para 

os limites externos das aldeias (TUGNY, 2011, p. 142). Não se pode esquecer um 

mĩmãnãm no centro da aldeia, um descuido como esse é fonte de doenças e desgraças, 

enquanto estiver no pátio deve ser cuidado, o que quer dizer que, segundo Tugny 

(2011), devem-se manter sonoros os seus cantos. Esse “mastro-brilhante” tem pinturas, 

tamanhos e espessuras específicas, variando de acordo com o grupo de Yãmĩy a que 

pertence. 

Assim, a escolha dos mĩmãnãm a serem registrados neste trabalho seguiu 

basicamente a lista de Yãmĩy apresentada na subseção Yãmĩyxop yõg yãy xex ax que, por 

isso mesmo, foi apresentada antes desta. Definimos então que os seguintes mastros-

brilhantes comporiam o levantamento iconográfico desta subseção, nomeado pelos 

Maxakali de Mĩmãnãm xex ax (que em português significa: pintura de mastros-

brilhantes): Xũnĩm Kup (mastro espíritos-morcego), Yãmĩy Kup Xahi Kup (mastro 

espíritos-chefe), Mõgmõka Kup (mastro espíritos-gavião), Yãmĩyhex Kup Tõy (mastro 

comprido espíritos-mulher), Yãmĩyhex Yõg Kup Nãg (mastrinho espíritos-mulher), 

Amãkoyãm Kup (mastro Amãkoyãm), Xoktup Kup (mastro espíritos-esquilo) e Kotkuphi 

Kup (mastro espíritos-mandioca). Como mencionado na subseção anterior, sabemos que 

o catálogo em fichas e o quadro inventário apresentados contêm apenas uma parte do 

universo das representações visuais Maxakali e que configuram-se como um estudo 

flexível e aberto para futuros acréscimos de outras iconografias sugeridas pela 

comunidade. 

Segundo Tugny (2011), os Xũnĩm, Yãmĩy que viajam e veem coisas, sempre 

compartilham com os Maxakali as visões que experimentam ao se transformarem em 

borboletas, minhocas, capivaras, onças, peixes, sapos, homens brancos/negros, e ao 

viajarem pelo ar, dentro da terra, na superfície da água, na lama, no fundo dos rios, nas 
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cidades, sobre as terras. “  talvez por isso que seja o Xũnĩm que suscite um aparato 

imagético mais rico dentre todos os Yãmĩyxop que me apresentam” (TUGNY, 2011, p. 

87). Todos os cantos-espíritos trazidos às aldeias pelos Xũnĩm estão inscritos no seu 

mĩmãnãm. Assim, esse mastro-brilhante, além de possuir particularidades gráficas e 

regras estéticas, possui uma “escrita” destinada a ser lida, mais do que vista e 

contemplada. 

Entretanto, este mĩmãnãm não é um tipo de escrita que supõe ausência daquilo 

que significa – enquanto o mastro-brilhante está no centro da aldeia há Xũnĩm. Isso quer 

dizer que esse elemento existe aqui apenas em continuidade com os cantos e presença 

de seu Yãmĩy, enquanto há Xũnĩm, há cantos e há sua escrita. Uma escrita que, 

diferentemente da padronizada na visão ocidental, como a representação que anula a 

presença, está no centro da aldeia, plena, não substituindo mas suplementando a 

presença dos cantos e dos espíritos que também estão ali, conforme citação abaixo.  

 

É um suplemento a seus corpos: uma escrita que se institui na continuidade 

destes. Estamos adentrando aqui em um terreno teórico fundamental, 

principalmente explorado por Derrida, quando elabora uma reflexão sobre 

“escritura” no contexto de uma crítica ao logocentrismo como o rebento da 

metafisica ocidental (TUGNY, 2011, p. 143). 

 

Com isso, percebemos que o mĩmãnãm, assim como os cantos, as danças, as 

comidas, os artesanatos, tem uma capacidade de intensificar a proximidade dos 

Maxakali com os Yãmĩyxop.   momento do ritual “[...] é todo ele um espaço e uma 

escritura, porque todos os sujeitos que o habitam estão projetados e refratados nas 

inscrições, corporalidade, rastros e movimentos que se afetam mutuamente” (TUGNY, 

2011, p. 146). É no sentido de escritura proposto por Derrida, já mencionado no capítulo 

4, uma escrita não fonética, uma escrita de relações, que o mastro-brilhante, “pau-de-

religião”, é considerado também uma escrita já praticada pelos Maxa ali, assim como o 

desenho. 

A seguir, apresentamos o catálogo em fichas com os todos os mĩmãnãm 

desenhados para este trabalho e o quadro inventário com todos os motivos gráficos 

(destacando suas repetições) existentes nas fichas. 
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Figura 38 - Catálogo em ficha Xũnĩm Kup (mastro espíritos-morcego). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 39 - Catálogo em ficha Yãmĩy Kup Xahi Kup (mastro espíritos-chefe). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 40 - Catálogo em ficha Mõgmõka Kup (mastro espíritos-gavião). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 41 - Catálogo em ficha Yãmĩyhex Kup Tõy (mastro comprido espíritos-mulher). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 42 - Catálogo em ficha Yãmĩyhex Yõg Kup Nãg (mastrinho espíritos-mulher). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 43 - Catálogo em ficha Amãkoyãm Kup (mastro Amãkoyãm). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 44 - Catálogo em ficha Xoktup Kup (mastro espíritos-esquilo). 

Fonte: autora, 2017. 

 

 
Figura 45 - Catálogo em ficha Kotkuphi Kup (mastro espíritos-mandioca). 

Fonte: autora, 2017. 
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Figura 46 - Quadro inventário Mĩmãnãm xex ax (pinturas de mastro-brilhante). 

Fonte: autora, 2017. 
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Por meio do catálogo em fichas percebemos que há um equilíbrio entre a 

aplicação de tons escuros, nas cores preta e vermelha, e o tom claro, quase sempre, na 

cor branca. Já pelo quadro inventário, diagnosticamos que as repetições mais 

recorrentes nesse levantamento iconográfico são: as formas losangulares e triangulares 

irregulares, os pontos em pequenas escalas, as linhas em pequena escala na direção 

horizontal e as texturas lisas fechadas (preenchidas). Diferentemente das linhas na 

diagonal do inventário dos Yãmĩy, que acontecem em dupla formando um “V”, no 

mĩmãnãm são aplicadas em paralelismo, como no Kotkuphi Kup, ou em interseção, 

formando uma contraforma com um dos formatos mais recorrentes, o losango, como no 

Mõgmõka Kup. É importante destacar que a ilustradora Maíza Maxakali utilizou a 

estratégia da variedade de cores para demonstrar e frisar que o mĩmãnãm Yãmĩyhex Kup 

Tõy pode ter diversos tipos de grafismos, como, por exemplo, o da Kãyã (cobra), como 

mostra a figura 47. Segundo a ilustradora, as cores originais seriam: preta, vermelha e 

branca. 

 

 
Figura 47 - Desenho com vários mĩmãnãm de Zé Antoninho Maxakali. 

Fonte: Tugny, 2011, p. 308. 

 

Por meio da figura acima é possível confirmar uma informação registrada ao 

longo desse levantamento iconográfico que diz respeito ao posicionamento dos 

mĩmãnãm uns em relação aos outros. O mastro Xũnĩm (o mais alto) sempre ocupa a 
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posição central, possuindo em cada um dos seus lados o mastro do Mõgmõka e do 

Yãmĩy Kup Xahi (o mais grosso). Os mĩmãnãm da Yãmĩyhex, grosso na base e afunilado 

na parte superior, são maiores que esses dois últimos mencionados acima e são 

posicionados sempre nas extremidades dos demais mastros. Vários mĩmãnãm podem 

coexistir em um mesmo período na aldeia, o que significa que há presença de vários 

povos-espíritos visitando os Maxakali ao mesmo tempo. Entretanto, o mastro da 

Yãmĩyhex e do Yãmĩy Kup Xahi não podem ser colocados no pátio junto com o Kotkuphi 

Kup e vice-versa. 

A pesquisadora Tugny (2011) retoma a capacidade de ressonância acústica do 

mĩmãnãm para tentar entender a estética dos motivos mais recorrentes nos mĩmãnãm, os 

losangos e os pontos irregulares. Segundo ela, na zona de refração criada pelos 

Yãmĩyxop, há uma vibração que caracteriza a superfície dos mastros, das peles e dos 

espíritos, capaz de “abrir” outros espaços, outros mundos.  ara isso, os desenhos 

“vestem” a superfície do mĩmãnãm e vibram, com traços trêmulos e irregulares, para 

transformá-lo em um portal, conforme se verifica na citação abaixo. 

 

Em todos eles observamos os losangos vazios se deslocando entre figura e 

fundo com respeito aos losangos coloridos, ligeiramente desajustados, 

preenchidos por pontos, cuidadosamente desigualados. Grandes artesões e 

desenhistas, os Tikmũ’ũn cuidam para que os traços e pontos sejam 

levemente desiguais, minuciosamente desajustados, fugindo à simetria, ao 

traçado do plano e reto. É justamente essa qualidade liminar, tremulante, do 

traço, que proporciona a vibração da imagem e que transforma a superfície – 

da pele, do mĩmãnãm – em um portal. [...] Para os Tikmũ’ũn é necessário que 

a pele, a casa, qualquer fronteira, seja permeável (TUGNY, 2011, p. 182). 

 

O estudo iconográfico, além de ser extremamente importante para orientar 

qualquer trabalho gráfico desenvolvido com os indígenas e reforçar a diversidade que 

existe entre esses povos, destaca também a complexidade cosmológica dessas culturas, 

nas quais as dicotomias arte/artefato, belo/feio, função/contemplação, corpo/espírito, tão 

comuns ao mundo ocidental, fracassam frente a um domínio estético mais amplo. Um 

domínio que permeia corpos, artefatos, rituais, comidas e alteridades, delineando o 

plano decorativo como uma esfera que é ao mesmo tempo performativa e viva, que age 

(conceito de agency) eficazmente na realidade social onde opera. Assim, conseguimos 

compreender o porquê da apropriação dos motivos gráficos do mĩmãnãm pelos 

Maxakali fora das ocasiões de ritual – são motivos agenciativos. Elementos gráficos que 

fazem parte de uma zona de refração que, quando transportados para outros suportes, 

como veremos nas figuras a seguir, reforçam a ideia de conexão com os Yãmĩyxop, 
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atuando também como um exercício da memória social que reforça a identidade étnica 

do grupo (RIBEIRO apud VIDAL, 1992, p. 51). 

 

 
Figura 48 - Brinquedo Maxakali com o motivo losangular do mĩmãnãm.  

Fonte: foto da autora, 2016. 

 

 
Figura 49 - Artesanato Maxakali com referência aos motivos do mĩmãnãm. 

Fonte: foto de Claudia Magnani, 2015. 
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Figura 50 - Pintura facial, Conferência Indígena, com referência ao mĩmãnãm. 

Fonte: foto de Claudia Magnani, 2015. 

 

 
Figura 51 - Pintura corporal, Festa do Índio, com referência ao mĩmãnãm. 

Fonte: foto de Charles Bicalho, 2012. 
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6 DA ICONOGRAFIA À TIPOGRAFIA 

Embora o desenvolvimento da escrita pautada no sistema alfabético tenha sido 

algo revolucionário para a história da humanidade, uma vez que possibilitou a 

comunicação entre diferentes culturas e povos, por meio de mensagens com um número 

relativamente reduzido de caracteres, acabou por distanciar a palavra da imagem. No 

entanto, a escrita é uma ferramenta de representar o mundo, e ela o faz não só pelo seu 

conteúdo, mas também por sua forma. O que quer dizer que, embora a língua escrita 

verbal seja predominantemente simbólica, nela também há formas de iconicidade. De 

acordo com Nöth (1995), existem dois tipos de iconicidade na língua verbal, a exofórica 

e a endofórica. A exofórica é caracterizada pelas relações da língua com outras 

estruturas, ou seja, o signo linguístico “possui um correlato no mundo não-linguístico, 

seja acústico, seja visual” (NÖTH, 1995, p. 100). A endofórica ocorre dentro do próprio 

signo linguístico, ou seja, pertence ao próprio discurso verbal. Podemos citar como 

exemplo as aliterações, que são repetições consecutivas de sons consonantais idênticos 

ou parecidos, como exemplificado na frase: “o rato roeu a roupa do rei de Roma”. 

O design tipográfico não se limita apenas a tipos metálicos fundidos ou à 

impressão de letras, mas atua também como um potencializador do aspecto exofórico da 

escrita, sendo uma linguagem capaz de resgatar e suscitar vozes, culturas e signos 

visuais. Segundo Heller e Meggs (2001), as tipografias não foram feitas somente para 

serem lidas, mas, assim como as imagens, para comunicarem ideias, informações, 

instruções e emoções, o que constrói uma linguagem visual na língua escrita alfabética. 

Isso quer dizer que o potencial significativo da tipografia não se esgota na representação 

de caracteres da linguagem verbal, mas estende-se à abstração de suas formas visuais. 

Segundo Borges (2005), o potencial significativo das tipografias se intensificou 

com o meio digital. O desenvolvimento de novas mídias tem enfatizado cada vez mais o 

tênue limite entre as linguagens. Por exemplo, o aparecimento do hipertexto tornou 

evidente um processo rotineiro da escrita, o uso de referências na construção textual: os 

textos não só são construídos por várias vozes, como o leitor pode acessar os textos que 

geraram tais ideias. Outro exemplo é a hipermídia, que tem modificado todas as outras 

linguagens por ser também uma linguagem, e não só mais um meio de comunicação, 

sendo capaz de agregar, sob a forma digital, o sonoro, o visual e o verbal. 
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Percebemos, assim, que o potencial significativo da tipografia não se esgota na 

representação de caracteres da linguagem verbal, podendo se estender a qualidades 

visuais. A iconografia, sendo compreendida como vocabulários visuais estandardizados 

ou unidades elementares que representam uma época, cultura e comunidade, apresenta-

se como um dos caminhos capazes de viabilizar o caráter icônico da tipografia. 

Principalmente ao se tratar de tipografias para povos indígenas, sociedades que possuem 

nos grafismos poderosos sistemas de comunicação não verbais, que muitas vezes 

funcionam como meio de ligação que opera a transição entre mundos separados, do 

humano ao não humano e vice-versa. 

Assim, esse capítulo tem como objetivo conectar o estudo iconográfico ao 

desenvolvimento tipográfico por meio da sugestão de possíveis caminhos para orientar a 

criação de tipografias Maxakali. Dessa forma, inicialmente há uma subseção que aborda 

três caminhos para o design tipográfico Maxakali, em que a relevência da iconografia é 

destacada em cada um deles. Tais caminhos são inspirados nas relações que essa etnia 

estabelece com os seus regimes cosmológicos e com o mundo dos “brancos”, e são 

fundamentados não nos critérios classificatórios históricos da tipografia, como é usual, 

mas na forma como as linguagens verbal e visual se relacionam. Para isso, utilizamos 

como referencial teórico a dissertação Tipografia: ideograma ocidental, da doutora 

Borges (2005), especialista em Comunicação e Semiótica. 

Na sequência, há outra subseção que situa o estudo iconográfico dentro das etapas 

metodológicas de desenvolvimento tipográfico para as comunidades indígenas, além de 

destacar outras estratégias demandadas pelas especificidades culturais desses povos. 

Para tanto, temos como referencial teórico o trabalho da doutora Garone (2006), Diseño 

tipográfico: claves para una traducción sin traición, que criou uma metodologia 

específica para os povos indígenas, mas com foco na etapa de pesquisa do projeto 

tipográfico. Já para a abordagem da etapa criativa do design tipográfico, utilizamos 

algumas sugestões de renomados tipógrafos como Henestrosa; Meseguer; Scaglione 

(2014), Como criar com tipo: do esboço à tela, e Buggy (2006), O MECOTipo: Método 

de ensino de desenho coletivo de caracteres tipográficos. Até o presente momento não 

tivemos acesso a nenhum projeto de desenvolvimento tipográfico junto às comunidades 

indígenas que descrevesse detalhadamente suas etapas criativas. Por isso, o que 

apresentamos neste trabalho é uma proposta de viabilização e potencialização do 

desenvolvimento tipográfico para e com os povos indígenas, fundamentada na 
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experiência de trabalho com o povo Maxakali, flexível e aberta a modificações, tanto 

pelos indígenas quanto pelos designers.  

6.1 Tipografias Maxakali: possíveis caminhos criativos 

Assim como a grande maioria dos povos indígenas do Brasil que possuem um 

registro escrito de suas línguas, o tipo de escrita adotada hoje pelos Maxakali se baseia 

no sistema alfabético latino, e foi sugerido e implementado por um casal de 

missionários do Summer Institute of Linguistics (SIL), Harold e Frances Popovich, entre 

os anos de 1960 e 1980, com o objetivo de traduzir o Novo Testamento. O presente 

trabalho não pretende investigar se esse tipo de sistema de fato seria o mais adequado 

para as demandas linguísticas dos povos indígenas do Brasil, mas, sim, propor, dentro 

desse tipo de sistema já operante, caminhos viáveis que dialoguem com os sistemas de 

comunicação visual, a iconografia, dessas culturas. 

No caso específico dos Maxakali, o uso da escrita alfabética tem sido fomentado 

ao longo dos anos com o surgimento de programas de educação indígena, que 

geralmente incentivam os indígenas a encabeçarem a produção de livros, jornais, 

cartilhas, dicionários, dentre outros materiais, para suas aldeias. O ano de 2017 foi um 

marco para a história do povo Maxakali, que lutava para conquistar um espaço dentro 

da academia por meio do vestibular indígena, que por muitos anos se estruturou em um 

sistema de seleção que não conseguia contemplar as especificidades socioculturais e 

sociolinguísticas daquele povo. Na história do FIEI, que teve sua primeira turma 

inaugurada em 2009, somente um Maxakali tinha conseguido passar no processo de 

seleção de 2014 até o ano de 2016. Como resultado do preparo e dedicação dos 

Maxakali e da adequação do processo seletivo
16

 às especificidades culturais e 

linguísticas desse povo, em 2017, 14 Maxakali foram aprovados no FIEI, incluindo 

diversas mulheres, o que demonstra o fértil e crescente cenário produtivo da escrita 

alfabética na língua Maxakali. 

                                                 
16

 Inicialmente, a prova era estruturada em português e/ou traduzida em língua nativa. Em 2017, foi 

criado outro tipo de prova, chamada de prova multimodal, que, além de ser constituída na língua 

Maxakali, contemplava argumentações orais, o uso de vídeo e a possibilidade do desenho. O processo 

seletivo foi todo filmado para que também fosse possível avaliar a performance dos candidatos na prova. 
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Conforme mencionado anteriormente, a tipografia consegue transcender seu papel 

de instrumento da linguagem verbal e atingir um potencial visual. Isso foi 

potencializado principalmente quando as tipografias começaram a ser produzidas 

digitalmente, já que, nesse caso, é tecnicamente possível criar faces de tipo que tenham 

uma linguagem interna própria e imagética que, mesmo optando por inviabilizar a 

leitura, ainda permaneça estruturalmente ligada a ela devido à sua condição 

programática. Assim, antes de abordar os três possíveis caminhos para o design 

tipográfico Maxakali, tornou-se necessário esclarecer, brevemente, o funcionamento das 

tipografias digitais sob o ponto de vista da programação. 

Inicialmente, é importante compreender a diferença classificatória entre faces de 

tipo, tipos e fontes tipográficas, termos muitas vezes empregados de forma equivocada. 

Segundo Silva (2011, p. 29), faces de tipo são uma coleção de sinais gráficos (letras, 

diacríticos, numeração, pontuação e símbolos) criados com forma e estilos comuns, 

compondo assim uma mesma família. Já tipos, segundo o mesmo autor, são os 

elementos individuais de uma face de tipo, ou seja, cada letra do alfabeto, número, 

ponto é um tipo. Fontes tipográficas, de acordo com Silva (2011, p. 30), é estrutura que 

descreve uma face de tipo. Estrutura esta que pode ser física, em blocos de metal ou em 

filme fotográfico, ou no formato digital, em código de computador. Atualmente é 

comum as pessoas confundirem a definição de face com fonte, associando o último 

apenas à estrutura digital. “Um ponto que contribui também para esta mistura e 

confusão de conceitos é o fato de que, na atualidade, o produto fonte tipográfica perdeu 

sua característica concreta (física) das tecnologias anteriores” (SILVA, 2011, p. 30). 

Segundo Borges (2005), tipografias digitais são estruturadas por programas 

computacionais, em códigos binários, podendo possuir diferentes formatos (PostScrip, 

TrueType, OpenType
17

), que, ao serem instalados no computador, permitem a 

visualização de elementos gráficos a partir do teclado. A pesquisadora faz uma 

abordagem desse tipo de fonte tipográfica sob o ponto de vista da semiótica pierciana, 

ponderando que funcionam como signos porque possuem a capacidade de representar, 

ou seja, estarem no lugar de outro elemento. As formas gráficas que aparecem na tela, 

antes de serem dotadas de qualquer linguagem verbal ou visual, indicam que certas 

                                                 
17

 Segundo Henestrosa; Meseguer; Scaglione (2014, p. 148), PostScrip é uma linguagem de descrição de 

página padrão dentro da indústria gráfica atual, desensolvida em 1980 pela Adobe Systems. TrueType é 

um formato de fontes digitais desenvolvido pela Apple para competir com o PostScript. OpenType é o 

formato vetorial de fontes tipográficas, essencialmente uma extensão do TrueType que permite maior 

flexibilidade e o armazenamento de curvas cúbicas ou quadráticas.  
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teclas foram acionadas numa determinada ordem, ou seja, que estão no lugar dos 

acionamentos de teclas. Assim, a relação de ordem técnica entre a tipografia e o teclado 

pode ser descrita como uma relação indicial, já que o signo é afetado pelo objeto 

(BORGES, 2005, p. 60). Entretanto, a fonte tipográfica, sendo um programa, funciona 

como um legi-signo,
18

 ao identificar as teclas que foram acionadas por meio do seu 

sistema, capaz de ler a sequência de códigos que são emitidos pelas teclas.  

A fonte tipografia, como programa, é responsável pela relação de fato estabelecida 

entre o teclado e o que se apresenta visualmente. O que os tipógrafos fazem, então, ao 

construir faces de tipo, é criar uma visibilidade para o acionamento das teclas. Alguns 

profissionais optam pelo caminho da legibilidade do texto verbal e prezam, assim, pela 

fidelidade entre as formas dos caracteres e um alfabeto preestabelecido, ou seja, o leitor 

será capaz de perceber, por meio da semelhança das formas, a relação entre as letras que 

estão no teclado e os caracteres que aparecerão na tela. Entretanto, há tipógrafos que 

optam pelo caminho dos aspectos visuais da tipografia, que, segundo Borges (2005, p. 

60), são aqueles que “constroem fontes que desafiam essa correspondência, pois 

colocam em questão o teclado, os caracteres de suas fontes não correspondem a um 

alfabeto predeterminado, além de não serem fonéticos”, conforme poderemos observar 

nas subseções a seguir. 

6.1.1 Tipografias reverberativas 

Segundo o dicionário Aurélio Ferreira (1986), “reverberar” é o ato de refletir, 

emitir, transmitir, espelhar, ou seja, exatamente a proposta desse tipo de tipografia. 

Tipografias que estão em ressonância com os aspectos estéticos, socioculturais e 

cosmológicos do povo a que pertence. Esse tipo de tipografia reforça o aspecto de 

agenciamento abordado pela antropologia, já que ocupa um espaço que foge da lógica 

exata da linguagem verbal, possuindo um sentido, uma importância e um significado 

específico para a sociedade a que concerne. Diante disso, o estudo iconográfico, a 

compreensão dos elementos gráficos que compõem a sintaxe visual de toda cultura, 

                                                 
18

 Segundo Borges (2005, p. 54), legi-signo “é um dos fundamentos do signo. Não é um objeto singular, 

mas sua generalidade, uma lei. Quanto à fonte, é o momento em que podemos afirmar que ela pertence a 

uma classe de fontes chamadas serifadas, de fácil legibilidade, leve e harmoniosa. O legi-signo se repete 

todas as vezes em que uma palavra é escrita com essa fonte.” 
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entra como uma etapa imprescindível para orientar a construção dos elementos dessas 

faces de tipo. Esse tipo de proposta pode ser elaborada na lógica do sistema alfabético 

ou estimular o resgate e/ou a criação de outros sistemas de escrita, como a ideografia (o 

que demandaria uma equipe multidisciplinar, sendo imprescindível a presença de 

linguistas). Esses caminhos vão depender do contexto sociolinguístico, sociocultural e 

do desejo da etnia indígena em questão. 

Para o contexto Maxakali, entre as possibilidades já existentes dentro do design 

tipográfico, sugerimos como um dos possíveis caminhos as tipografias dingbats, que 

Bringhurst (2005, p. 355) inicialmente definiu como um “glifo ou símbolo tipográfico 

sujeito a desdém por não possuir nenhuma relação aparente com o alfabeto.” As 

dingbats já existiam e eram utilizadas na composição de textos antes de a tipografia se 

tornar digital, mas as fontes digitais as transformaram em algo mais complexo. O seu 

significado não é dado pela identificação de caracteres que, agrupados, formam 

mensagens de um determinado código verbal, mas sim pelo estabelecimento de relações 

entre elementos gráficos que geram uma linguagem visual sem as relações fonéticas. 

Sua inscrição não se assemelha às letras, sua forma não permite a identificação do 

alfabeto. Segundo Borges (2005, p. 65), as dingbats são tipografias que constroem o seu 

sentido por meio da linguagem visual, embora não permita leitura verbal com relação 

fonética, deixam abertas possibilidades de leituras visuais. Por terem um forte caráter 

icônico, é um signo que enfatiza o interpretante emocional
19

 e não o lógico,
20

 como 

acontece quando a leitura verbal é possível, permitindo uma pluralidade de 

interpretações. Não necessita de um repertório de regras gramaticais para serem 

entendidas, podendo demandar por princípios sociais ou culturais.  

 

A única conexão com o alfabeto fonético estabelecido é por meio do teclado, 

portanto está na sua estrutura, faz parte da construção da fonte. Existe uma 

relação indicial no seu funcionamento, mas ela não transparece na forma 

como a fonte se apresenta. As dingbats, assim como todas as fontes, são 

programas capazes de estabelecer a conexão entre teclado e caractere 

visualizado. Essa conexão é feita por meio da linguagem binária, portanto, 

está no âmbito do legi-signo. Apesar desse aspecto de terceiridade 

encontrado, a forma como percebemos essa relação é indicial. O 

aparecimento de determinadas formas nos indica que tais e tais teclas foram 

pressionadas. A forma como teclado e fonte comunicam não nos aparece, faz 

parte apenas da linguagem computacional. Por isso, a relação estabelecida 

                                                 
19

 Segundo Borges (2005, p. 57), é o signo que provoca no intérprete uma qualidade de sentimento. Em 

geral os ícones produzem esse efeito com maior intensidade. 
20

 Segundo Borges (2005, p. 58), é o signo que é interpretado segundo uma regra internalizada no 

intérprete. Os símbolos não podem significar nada se o intérprete não souber as convenções que 

estabelecem a relação entre signo e objeto. 
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entre alfabeto e fonte pode ser considerada indicial. É apenas nesse ponto que 

as dingbats conectam-se ao alfabeto fonético (BORGES, 2005, p. 66). 

 

As dingbats, por permitirem múltiplas interpretações visuais, abandonam a 

linearidade da leitura, quebram a rigidez da escrita verbal e dão flexibilidade ao texto. 

Quanto à criação desse tipo de tipografia, geralmente são desenvolvidas a partir da 

escolha e seleção de determinados desenhos, ilustrações e iconografias que substituirão 

os caracteres de um alfabeto verbal. O processo de seleção das representações gráficas 

para compor o conjunto tipográfico de uma dingbat dá liberdade para que as escolhas 

sejam pautadas na aleatoriedade ou em um objetivo específico, podendo também ter ou 

não uma preocupação com a localização das figuras no teclado que visa a construir uma 

lógica tipográfica específica. A seguir, apresentamos dois exemplos investigados no 

trabalho de Borges (2005), com propostas diferentes, para ajudar na compreensão do 

funcionamento, propósito e potencialidade das tipografias dingbats. 

 

 
Figura 52 - Tipografia ProcesoSans, tipo dingbats, de Pablo Cosgaya. 

Fonte: Borges, 2005, p. 67 

 

O primeiro exemplo é a fonte digital ProcesoSans, criada pelo argentino Pablo 

Cosgaya, com o objetivo recordar a vida e a cultura da Argentina no período da ditadura 

militar. Todos os caracteres são iguais, em forma de cruz, o digitar das letras forma um 

grande cemitério. Um texto composto por essa tipografia destrói qualquer 

reconhecimento de caracteres da língua alfabética fonética e reforça a capacidade de 

interpretação imagética e não verbal. A forma escolhida para compor a tipografia 

carrega um significado simbólico forte para a cultura ocidental, elemento relacionado à 

crucificação de Cristo, associado à morte e comum nos rituais fúnebres.  
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A forma do caractere tomada individualmente já é dotada de um significado, 

pois foi adotado um símbolo cultural. No entanto, quando visto em conjunto 

dada a linearidade e a regularidade, a forma assemelha-se a de alguns 

cemitérios, nos quais não se vê os túmulos, mas apenas as cruzes em um 

imenso gramado. Quanto aos interpretantes, podemos encontrar um 

interpretante lógico dado pelo uso de um símbolo, a cruz. Seu significado só 

pode ser apreendido se houver algum conhecimento anterior a respeito do seu 

uso no âmbito religioso. É um interpretante emocional dado pela relação 

estabelecida entre cruz e morte e pela semelhança entre texto e cemitério 

(BORGES, 2005, p. 67-68). 
 

Segundo Borges (2005), é possível que uma das intenções do tipógrafo ao criar 

essa fonte digital tenha sido a de mostrar que, assim como a ditadura foi um sistema que 

impôs suas regras e limitou vontades, essa tipografia também o faz a partir do momento 

em que ignora a diferença entre as teclas e apresenta apenas uma única forma, a cruz, 

para representar todos os caracteres fonéticos. 

 

 
Figura 53 - Tipografia Crytocomix, tipo dingbats, de Priscila Farias. 

Fonte: Borges, 2005, p. 71. 

 

O segundo exemplo é a fonte digital Crytocomix, criada por Priscila Farias, com o 

objetivo de viabilizar a criação de uma história em quadrinhos a partir de uma 

tipografia. Ao produzi-la, a designer dividiu o teclado em quatro classes, que foram 

associadas aos quatro elementos básicos para a composição da história em quadrinhos, 

personagens principais, frases, cenários e personagens secundários. Diferentemente da 

fonte digital anterior, esta apresenta duas maneiras de ser utilizada. A primeira, que 

coincide com a ProcesoSans, é a de escrever o texto segundo as regras do teclado, ou 

seja, segundo uma linguagem verbal e, ao visualizá-lo, ser surpreendido com uma nova 

linguagem gerada. A segunda é a de tentar utilizar propositalmente os caracteres da 

tipografia a fim de gerar histórias em quadrinhos, conforme o exemplo da figura 54. 

Para isso, o escritor deve aprender a dominar todas as associações que foram 

estabelecidas entre teclas e os elementos dos quadrinhos. 
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Figura 54 - História em quadrinhos estruturada pela tipografia Crytocomix. 

Fonte: Borges, 2005, p. 72. 

 

A delimitação de cada quadro em uma história em quadrinhos estabelece a relação 

entre os elementos de um determinado instante e a sequência dos quadros representa a 

passagem do tempo. Assim, todos os elementos que vão compor uma mesma cena 

devem estar no mesmo quadro, o que quer dizer que devem ser sobrepostos no mesmo 

espaço quadrado. Como resultado, temos um texto no qual a sequencialidade dos 

quadrinhos deve ser construída a partir da sobreposição das letras, o que desconstrói a 

linearidade do texto verbal. 

 

A Cryptocomix utiliza diversas linguagens para criar a sua própria. Tem 

referência direta às histórias em quadrinhos, que já é uma linguagem híbrida 

entre o verbal, visual e sonoro. Apesar de ser uma fonte dingbat e 

descaracterizar a linguagem verbal, a favor de uma visual, nela podemos 

encontrar palavras e até pequenas frases. Não é possível escrever as palavras, 

mas é possível utilizar as que estão disponíveis. Assim, aparece um texto 

composto por imagens e palavras, e a relação entre alfabeto fonético e 

imagem não está restrita apenas à estrutura interna da fonte, como vimos 

anteriormente (BORGES, 2005, p. 71). 

 

Tenho consciência de que é por meio das interações com os Yãmĩyxop que os 

Maxakali aprendem, incorporam e possuem os cantos/conhecimentos que garantem a 

socialidade de seu mundo. Assim, penso que o desenvolvimento de tipografias dingbats 

embasadas no repertório iconográfico aqui registrado poderiam atuar como mais um 

veículo de acesso e transmissão do conhecimento Maxakali. Principalmente quando se 
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trata de ensinar os cantos aos mais jovens, que vêm demostrando um desinteresse em 

aprendê-los, especialmente depois da entrada de tecnologias como o smartphone. Neste 

caso, poderíamos criar dingbats com o repertório só dos Yãmĩy, só dos mĩmãnãm ou de 

ambos juntos, a fim de que fossem utilizadas nos projetos editoriais Maxakali, 

principalmente os didáticos, e, até mesmo, nas conversas via smartphones. Além disso, 

essas tipografias poderiam viabilizar a criação de diversas narrativas visuais, como 

história em quadrinhos, linguagem gráfica que os Maxakali já conhecem e pelo uso da 

qual demonstram interesse. 

A importância da tipografia de ressonância é a de, por meio do aspecto visual, 

mostrar que existem diferentes formas de articular o pensamento, de compreender uma 

mensagem e de configurar o mundo. Posiciona-se, assim, como uma tentativa de abrir 

as portas para novas formas de saberes ainda não ouvidos ou suprimidos pelo sistema 

dominante. Essa proposta tipográfica, que se aproxima muito mais dos códigos 

comunicacionais dos povos indígenas, vai ao encontro do caminho da valorização da 

identidade cultural, do estímulo ao resgate de saberes tradicionais, da experimentação 

criativa e da construção, em parceria com os indígenas, de novas ferramentas para a 

transmissão de seus conteúdos. 

6.1.2 Tipografias associativas 

Segundo o dicionário Aurélio Ferreira (1986), “associar” é o ato de aliar, agregar, 

unir, juntar, reunir, combinar, incorporar, exatamente a proposta desse tipo de 

tipografia. Tipografias associativas são aquelas que se encontram no campo da aliança, 

ou seja, que misturam dois tipos de sistemas de comunicação, de mesma natureza, como 

a multiescrita,
21

 ou não. Nesta proposta especificamente, que tem como foco o povo 

Maxakali, há uma união entre dois sistemas de naturezas distintas, elementos da 

comunicação não verbal da cultura indígena com os caracteres do sistema da escrita 

alfabética da cultura do homem “branco”. 

                                                 
21

 Segundo Silva (2011, p. 17), multiescrita, em sua função de adjetivo, “significa: (diz-se daquilo) que 

possui várias escritas. Portanto, se uma fonte tipográfia é multiescrita, ela contém mais de uma escrita em 

sua composição. Um exemplo de fonte multiescrita é a Times New Roman, que inclui em seu arquivo 

digital as escritas latinas, grega, cirílica, hebraica e arábica”. 
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O estudo iconográfico neste tipo de proposta se apresenta como o instrumento 

capaz de transferir à tipografia o aspecto de espelho de uma sociedade, e gerar 

identificação e, por consequência, apropriação: “a escrita passa a pertencer a uma 

determinada sociedade e a refletir a imagem de sua cultura, na medida em que ela se 

identifica e a adota como sua” (MANDEL, 2006, p. 18). Além disso, contribui para 

romper com a produção de tipografias indígenas genéricas, pautadas em representações 

iconográficas estereotipadas que tendem a gerar padronizações entre povos que são 

estruturados por uma grande diversidade estética. 

Para o contexto Maxakali, entre as possibilidades já existentes dentro do design 

tipográfico, sugerimos como segundo possível caminho as tipografias chamadas de 

decorativas ou fantasia. Destacamos que não concordamos com esse tipo de 

nomenclatura, até por isso sugerimos, neste caso específico, o nome “tipografias 

associativas”. Além de pejorativos e preconceituosos, tais nomes contribuem para a 

lógica imperialista dos saberes ocidentais, estruturada em uma ciência única, em um 

discurso moderno que invisibiliza e silencia outros conhecimentos, pensamentos, 

mundos e atores. Embora seja essa a nomenclatura, tipografia decorativa, reconhecida 

pela academia, frisamos a urgente necessidade de sua revisão e descolonização 

classificatória. 

Nesse tipo de tipografia as características visuais não ficam em um segundo plano, 

mas não chegam a romper com a estética do alfabético fonético como a de ressonância. 

A aparência dos caracteres cria uma identidade sígnica que constitui a tipografia como 

um signo particular. Assim, as funções icônica e simbólica atuam concomitantemente, 

possuindo um papel ativo no processo de significação de um texto verbal. Essas 

tipografias geram fortes interpretantes emocionais, que propiciam o surgimento de 

hipóteses relacionadas à linguagem visual. O que se percebe é a coexistência de duas 

formas de leituras, a verbal e visual, sem ofuscarem uma à outra.  

As tipografias decorativas geralmente são mais recorrentes em títulos do que em 

blocos de texto. Segundo Borges (2005), isto é explicado porque textos escritos com 

esse tipo de tipografia demandam do leitor o domínio da linguagem visual e a falta de 

conhecimento do repertório iconográfico pode gerar um estranhamento no primeiro 

momento, mas a posterior familiaridade é capaz de facilitar a leitura. Até porque, 

diferente do que muitos pensam, a legibilidade e a leiturabilidade são culturalmente 

apreendidas e incentivadas. Esse tipo de tipografia, ao forçar esses limites, “nos 

obrigam a pensar e reavaliar nossas concepções a respeito das formas alfabéticas e de 
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como elas podem, ou devem, ser atualizadas em uma fonte” (FARIAS, 2000, p. 37), o 

que fomenta o questionamento de certos padrões do design tipográfico estipulados na 

época do seu movimento de formalização. 

Como podemos observar nos dois exemplos a seguir, já existe uma busca, mesmo 

que inconsciente, por parte das equipes criativas que trabalham com os povos indígenas, 

por tipografias associativas, faces de tipos que transmitam, além do conteúdo textual, 

um conteúdo simbólico, por meio de elementos iconográficos, em consonância com a 

seguinte citação: “as letras são vivas, habitadas pela alma dos povos, das culturas e dos 

seres” (ZALI apud MANDEL, 2011, p. 9).  

 

 
Figura 55 - Filme Kayapó, Nossa Pintura - Me’ok. 

Fonte: site do Museu do Índio, 2015. 

 

 
Figura 56 - Campanha sobre a contaminação do solo por mercúrio. 

Fonte: site do Ministério Federal, 2016. 
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A importância das tipografias associativas é a de possibilitar um diálogo entre 

sistemas de comunicação distintos, valorizando a alteridade e prezando pela igualdade 

de expressão. Esse tipo de proposta torna o sistema de escrita estipulado para 

representar as línguas indígenas mais amigável e até mesmo atrativo. Inclusive, é um 

caminho que se aproxima mais das tipografias digitais vernaculares, que são aquelas 

que se inspiram nas produções informais de letras por qualquer cidadão, não 

apresentando apego direto a regras de construção ou estética preestabelecidas por outros 

ofícios ou pela academia. É por meio da investigação da tipografia vernacular que se 

tem buscado resgatar práticas projetuais que não derivaram diretamente de uma matriz 

estrangeira e, assim, repertórios visuais capazes de estruturar um design brasileiro mais 

autêntico, “práticas criativas mais próximas da cultura e hábitos locais” (FINIZ LA, 

2010, p. 12).  

Para a área do design, além de questionar os padrões de legibilidade e 

leiturabilidade, esse tipo de tipografia contribui para o resgate dos aspectos simbólicos 

da tipografia que foram abafados pela Revolução Industrial, momento em que “a escrita 

tornou-se uma mercadoria com destinação universal, alijada de qualquer particularidade 

aparente, objetivando uma melhor rentabilidade” (MANDEL, 2006, p. 141). 

6.1.3 Tipografias apropriativas 

Segundo o dicionário Aurélio Ferreira (1986), “apropriar” possui um sentido de 

posse: ato de apossar, apoderar, apreender, ou o sentido de tornar-se adaptado: ato de 

ajustar, encaixar, adequar. É a combinação desses dois sentidos, do apossamento com a 

adequação, o foco desse tipo de tipografia para os povos indígenas. Tipografias 

apropriativas são aquelas que se encontram no universo do outro, “branco”, geralmente 

do sistema dominante, e são aplicadas respeitando-se cem por cento de suas regras 

clássicas formais. O ajuste aqui abordado se refere à esfera das escolhas dos aspectos 

que envolvem a anatomia dos caracteres, que devem se adequar às demandas 

linguísticas e socioculturais da comunidade em foco. 

 

A escrita, mesmo a mais aparentemente funcional, possui uma dimensão 

cultural denominada por alguns de estética que, quando ligada a uma língua, 

é uma verdadeira função que subentende todas as outras. Uma escrita 
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refletindo a identidade cultural do leitor com textos ligados a sua língua é um 

fator muitas vezes capital para a boa legibilidade (MANDEL, 2006, p. 147). 

 

Assim, o terceiro caminho que apresentamos, entre as possibilidades já existentes 

dentro do design tipográfico para a comunidade Maxakali, são as tipografias letradas. 

Segundo Borges (2005, p. 42), o nome dessa categoria se justifica pelo fato de 

contemplar tipografias que são destinadas a atender prioritariamente as necessidades da 

linguagem verbal, possuem como objetivo a invisibilidade, o leitor deve conseguir 

decodificar eficientemente suas letras sem se ater às suas formas. Foram criadas 

ordinalmente para auxiliar na leitura, suas formas devem permitir, de forma rápida e 

habitual, a identificação dos caracteres alfabéticos. Apesar de esse tipo de tipografia 

apresentar variações em suas formas, podendo, por exemplo, possuir ou não serifas, 

todas elas apresentam as formas básicas que permitem ao leitor identificar os caracteres 

do alfabeto. Como o poder significativo dos caracteres é descolado para a decodificação 

verbal do texto, as variações das formas dos caracteres da tipografia muitas vezes 

passam invisíveis aos olhos do leitor. O ato de passar despercebido pelo caráter visual 

de uma fonte digital tipográfica pode estar relacionado também com a prática da leitura. 

Segundo Borges (2005, p. 61): “uma pessoa alfabetizada ao ver um texto procura 

decifrá-lo segundo uma linguagem verbal e deixa o aspecto visual icônico da fonte em 

segundo plano”. Isso quer dizer que as formas das letras se tornam tão habituais que não 

geram interpretantes emocionais, mas sim lógicos. Assim, o leitor passa a não ter mais 

consciência, no ato da ler, de que o formato da letra também contrubui com o 

significado dado pela leitura do texto.  

Tendo em mente que o processo de leitura se dá tanto pela legibilidade 

(reconhecimento da letra isoladamente), quanto pela leiturabilidade (relação entre os 

caracteres e deles com o espaço visual gráfico), a preferência das tipografias letradas, na 

sua maioria, ocorre por dois motivos: pelo aspecto técnico, que diz respeito à construção 

de cada caractere isoladamente, e pelo aspecto relacional, no qual os caracteres são 

considerados em relação ao ambiente em que estão inseridos. Entretanto, não é apenas a 

adequação técnica que garante o sucesso de uma fonte digital, mas também os aspectos 

culturais, que despertarão um interpretante emocional, uma vez que, segundo Borges 

(2005, p. 63): “a forma da letra é capaz de sugerir algum significado por mais 

despercebida que ela passe”. De fato, é bem comum as tipografias transmitirem 

sensações, como, por exemplo, textos escritos com letras manuscritas podem significar 

maior proximidade do leitor, menos formalidade, maior intimidade. Já tipografias que 
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imitam a escrita gótica podem ser relacionados à temática religiosa, uma vez que era a 

letra usada pelos copistas nos mosteiros, responsáveis pelos textos da Idade Média. 

 

No caso de textos escritos em fontes muito usuais, esse poder de sugestão 

parece desgastado e sem grande contribuição significativa. O que pode ter 

acontecido às fontes que se tornaram muito habituais é que seu interpretante 

emocional tenha se transformado em um interpretante lógico. Nelas não há o 

fator surpresa capaz de gerar uma hipótese acerca da forma da letra, mas há 

formação de um código visual. A fonte, portanto, perde seu poder sugestivo a 

favor de uma lógica interna criada por uma linguagem visual dada pela sua 

própria forma e não uma lógica dada por um sistema externo, como a da 

linguagem verbal. Tanto que ela é capaz de transmitir sensações como a de 

confiança, tradição. Esse tipo de significado dado à fonte não é fruto de sua 

forma, mas de sua trajetória, sua inserção no espaço e seu uso continuado que 

criam hábitos (BORGES, 2005, p. 63). 

 

Isso posto, destacamos que os três aspectos que estruturam esse tipo de tipografia, 

mesmo o cultural não sendo considerado o predominante, devem ser estudados e 

pensados com muito cuidado quando se trata do um desenvolvimento de design 

tipográfico para os povos indígenas. Os diacríticos, conhecidos como caracteres 

complementares (HENESTROSA; MESEGUER; SCAGLIONE, 2014, p. 78), que 

compõem a língua de um determinado povo, devem ser o guia da escolha dos aspectos 

técnicos e relacionais da tipografia. Durante muitos anos, os diacríticos ficaram restritos 

aos acentos: agudo, circunflexo, grave, trema e til. Hoje, a gama que existe, 

principalmente nas línguas indígenas, exige investigações para se entender melhor como 

suas formas, posicionamentos e aplicações afetam o desenho dos caracteres 

tipográficos. 

 

 
Figura 57 - Publicação bilíngue na língua Yanomami. 

Fonte: Palavras escritas para nos curar, 1998, p. 20. 
 

O exemplo da figura 57 ilustra um problema quanto à escolha dos aspectos 

técnicos da fonte utilizada para diagramar um livro indígena da etnia Yanomami. 

Embora seja uma tipografia letrada com um desenho funcional e bem acabado, seria a 

escolha da serifa uma estratégia adequada para as especificidades da ortografia dessa 
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língua. O surgimento das serifas nos caracteres aconteceu por conta da ferramenta que 

era utilizada nas inscrições romanas, que gerava pequenos remates feitos com cinzel em 

forma de cunha nas hastes das letras, que evitava defeitos e fragilidade das terminações. 

Uma das justificativas do seu uso até os dias atuais é a convenção de que facilitam o 

processo de leitura. Neste caso especificamente, percebemos que a serifa não está 

potencializando a legibilidade e leiturabilidade do texto, uma vez que pode ser 

confundida com o sinal de barra no meio da letra i. Além disso, notamos um problema 

quanto à legibilidade desse sinal no corpo menor da tipografia, ocasionado pela sua 

proximidade com a serifa inclinada da letra i. 

Ao analisarmos algumas publicações recentes e, inclusive, de excelente qualidade 

gráfica do povo Maxakali, percebemos a recorrência de outros tipos de problemas 

relacionados à falta de conhecimento da importância dos diacríticos para a escolha dos 

aspectos técnicos e relacionais no momento do desenvolvimento de uma tipografia. 

Quando observamos apenas a figura 58, o remate da finalização de alguns caracteres 

não se apresenta como uma má solução técnica tipográfica. Nesse caso, o que incomoda 

é o aspecto relacional entre os caracteres, que pode diminuir o potencial de 

leiturabilidade do bloco de texto. Entretanto, quando observamos a figura 59, 

percebemos que essa escolha técnica talvez não seja a melhor solução criativa para uma 

tipografia que possui certos diacríticos como o til no i, o que fica claro na figura 60 

quando o mesmo se encosta à letra x. E, por mais que esse problema possa ser 

amenizado com o aumento do espaçamento entre as letras, existe um limite máximo de 

distanciamento entre os caracteres para as tipografias que possuem como foco a leitura 

de blocos de texto, como é o caso das letradas.  

 

 
Figura 58 - Bestiário dos cantos dos Yãmĩyxop, Kuxxux.  

Fonte: Tugny, 2013, p. 42 
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Figura 59 - Bestiário dos cantos dos Yãmĩyxop, Nĩnĩnãg. 

Fonte: Tugny, 2013, p. 69 

 

 
Figura 60 - Bestiário dos cantos dos Yãmĩyxop, Xĩmnãg. 

Fonte: Tugny, 2013, p. 110 

 

A figura 61 e a 62 demonstram exemplos graves com relação ao aspecto de 

espaçamento entre os caracteres. No primeiro caso, a sobreposição de dois tis na letra i, 

além de confundir o leitor Maxakali pela sua aparência que foge do repertório 

ortográfico de sua língua, cria uma espécie de ideograma ao conectar duas letras que 

deveriam ser lidas separadamente. No segundo caso, em que o diacrítico apóstrofe, que 

na língua Maxakali se comporta como uma consoante, encosta no til da letra ao lado, a 

falta de espaçamento entre os caracteres pode comprometer substancialmente a leitura, 

já que se torna extremamente difícil identificar tal consoante.  

 

 
Figura 61 - Trecho do livro Mõgmõka Yõg Kutex. 

Fonte: Tugny, 2009a, p. 21. 
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Figura 62 - Trecho do livro Xunĩm Yõg Kutex Xi Hemex Yõg Kutex. 

Fonte: Tugny, 2009b, p. 109. 

 

Se o designer fornece uma tipografia que possui diferentes tipos de diacríticos, é 

de responsabilidade desse profissional garantir sua aplicação com qualidade, 

legibilidade e leiturabilidade, porque somente assim essa face de tipos será capaz de 

cumprir a potencialidade para qual foi projetada. Para isso, recomendamos o estudo da 

dissertação de Gaultney (2002), Problems of diacritic design for latin script text face, 

que apresenta uma série de critérios que podem orientar no momento do 

desenvolvimento e da aplicação dos diacríticos em línguas latinas, como, por exemplo, 

o critério de simetria e assimetria do sinal, harmonia com as letras vizinhas, 

espaçamento vertical e preferências culturais.  

Conforme já mencionado, as tipografias letradas também possuem na sua 

estrutura aspectos culturais, mesmo que em muitos casos passem despercebidos, devido 

ao grande foco investido nos outros aspectos ou pela prática de leitura que pode 

transformar o interpretante emocional em lógico. Tais aspectos devem possuir a mesma 

importância que os demais, quando as tipografias são desenvolvidas para os indígenas, 

povos que possuem o plano decorativo como uma esfera que age eficazmente na 

realidade social onde opera. Para isso, é fundamental que se faça a investigação 

iconográfica, que fornecerá os motivos gráficos que identificam um determinado povo. 

 

 
Figura 63 - Capa do livro Cantobrilho Tikmũ’ũn no limite do país fértil. 

Fonte: Museu do Índio/FUNAI, 2010c. 

 

 
Figura 64 - Bestiário dos cantos dos Yãmĩyxop, Kukniihexex. 

Fonte: Tugny, 2013, p. 33. 
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Tendo conhecimento sobre o estudo iconográfico realizado nesta pesquisa, fica 

claro que a figura 63 possui caracteres com formas muito mais próximas da sintaxe 

visual dos Maxakali do que as da figura 64. Inclusive, o ponto da letra i possui uma 

referência direta ao elemento losango, que é uma forma extremamente relevante no 

repertório estético desse povo, conforme destacado no final do capítulo 5. O desafio do 

designer, então, é o de trazer esses elementos para a tipografia letrada sem perder a 

justificativa de sua existência, que é a de ajudar o leitor a identificar rapidamente os 

caracteres e facilitar a leitura. 

As tipografias apropriativas são as favoritas do mercado editorial e publicitário, 

apresentando-se como uma das ferramentas mais assertivas no diálogo com a sociedade 

ocidental. Por isso, sua abordagem e a compreensão de seus potenciais são 

imprescindíveis para a quebra de padrões preestabelecidos (como o de que as tipografias 

serifadas são as mais indicadas para blocos de texto) e para que os povos indígenas 

compreendam que podem utilizar também esse tipo de ferramenta a seu favor. Os 

designers envolvidos na produção desses tipos de tipografia para a diagramação de 

materiais em ortografias indígenas, demandados por motivações pessoais ou 

mercadológicas, devem ficar atentos aos estudos dos diacríticos e aos estudos 

iconográficos para produzirem faces de tipo capazes de dialogar com o universo 

estético-cultural dos povos indígenas. 

6.2 Tipografias Maxakali: possíveis caminhos metodológicos 

As especificidades das culturas dos povos indígenas vêm demandando por 

adaptações e, até mesmo, novas metodologias de trabalho em diversas áreas do 

conhecimento (pedagogia, antropologia, linguística, sociologia). Isso porque essas 

comunidades possuem um modo de compreender o mundo bem diferente da sociedade 

não indígena, demandando, assim, pela desconstrução do discurso acadêmico herdado 

da tradição eurocentrista. No campo do design, conforme demonstra a experiência de 

trabalho desta pesquisa, isso não seria diferente, principalmente porque os elementos do 

design (gráfico-visuais) funcionam como uma linguagem visual que possui uma 
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gramática própria, com regras que não compactuam com as predeterminadas pela 

cultura ocidental. 

Diante disso, e do fato de que até o presente momento não se teve acesso a 

nenhum projeto de desenvolvimento tipográfico para e com os povos indígenas que 

descrevesse detalhadamente suas etapas de desenvolvimento, esta subseção se reserva a 

apresentar possíveis caminhos que possam orientar futuras produções nesse sentido. 

Esses caminhos, além de se apresentarem como critérios flexíveis e abertos a 

modificações, são fundamentados na experiência de trabalho desta pesquisa com o povo 

Maxakali e em teorias específicas para comunidades nativas, como a da pesquisadora 

Marina Garone, que destacam as etapas que contemplam o momento da investigação e 

da aplicação do levantamento iconográfico. 

Segundo Garone (2006), a interpretação simbólica e a tradução cultural são 

inerentes ao design tipográfico, já que a língua também é expressão do espírito e 

concepção do mundo dos seus falantes. O desenho de uma letra implica, portanto, ouvir 

uma voz e reinterpretá-la. Entretanto, o designer é um sujeito histórico e social, tem 

passados, preconceitos, valores, gostos e tradições que às vezes não coincidem com os 

dos indivíduos que se pretende ouvir. Diante disso, o designer deve tomar cuidado para 

não assumir um papel de dominador (impondo suas soluções) ou traidor (gerando 

soluções incoerentes com os aspectos socioculturais e linguísticos do povo em questão).   

Por isso, é extremamente importante que projetos tipográficos para os povos 

indígenas possuam, antes da etapa de criação formal do projeto dos caracteres, uma 

etapa de pesquisa que envolva o designer no universo investigado, o que fundamentará 

culturalmente todas as escolhas criativas. Segundo Garone (2006, p. 126), os aspectos 

que devem ser investigados nessa etapa de metodologia de pesquisa sobre o povo 

indígena em foco são: histórico, cultural (que se divide em etnográfico e linguístico) e 

tecnológico/produtivo. Para cada um desses, a autora propõe aos designers uma série de 

tarefas e a identificação de problemas, como poderá ser visto a seguir. 

 

1) Histórico: 

 Estudar como a linguagem é representada ao longo do tempo, com documentos 

escritos de diferentes períodos, na região ou regiões da língua (textos públicos, 

privados, manuscritos e impressos, de todos os assuntos possíveis); 

 Identificar quem, quando e com quais parâmetros propuseram o sistema de 

escrita em vigor; descobrir se ele era uma proposta externa, de linguistas ou 
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antropólogos, por exemplo, e se houve participação de membros da comunidade. 

Além disso, entender se a participação da comunidade foi restrita a um grupo de 

autoridade ou sujeita à aprovação geral; 

 Identificar desenvolvimentos e modificações dos alfabetos práticos e fonéticos 

da língua; 

 Buscar desenhos antecedentes, manuais ou mecânicos, que tenham sido usados, 

e obter feedback com os usuários sobre o assunto. 

 

2) Cultural-etnográfico: 

 Determinar quais são os usos que os escritores da etnia dão à sua língua e quais 

são as situações, se competitivas ou de contato com uma outra língua; 

 Identificar se existe alguma sugestão de estilo de letra sugerido pelas correntes 

pedagógicas ou de alfabetização (por exemplo: script ou impressão); 

 Obter feedback qualitativo dos leitores e falantes da língua sobre a escrita 

(aspectos afetivos, de identidade e de orgulho); 

 Fazer um teste com os usuários, por exemplo, quanto à determinação do estilo 

gráfico, espaços ideais entre palavras (que influenciam o reconhecimento das 

unidades de significado), o ritmo visual dos textos, evitando comparações com o 

idioma de prestígio ou de referência. Isso é muito importante em edições 

bilíngues; 

 Verificar com os usuários o reconhecimento formal de novas propostas para o 

desenho de signos (sinais) e avaliar a dificuldade de reaprender o código gráfico 

ou alguma mudança; 

 Ser claro sobre o porquê, como e para quem é o projeto.  Identificar e estudar os 

usuários potenciais; 

 Estabelecer claramente quem e quais parâmetros vão avaliar o sucesso ou o 

fracasso do projeto, e, nesse sentido, determinar o papel específico do tipógrafo; 

 Estabelecer a forma como o grupo para a produção dos desenhos será composto 

e como o trabalho interdisciplinar será abordado. 

 

3) Cultural-linguístico: 

 Conhecer a variedade de dialetos da língua e identificar os idiomas com os quais 

tem contato; 
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 Determinar a variedade dialetal que é usada como uma referência para a 

representação escrita; 

 Definir com as partes interessadas (comunidade, academias de idiomas locais, 

linguistas e antropólogos) se é pretendida uma representação um por um entre 

som e ortografia; 

 Identificar a pronúncia de sons principais da língua; 

 Estudar sistemas de notações científicas fonéticas internacionais e regionais, e 

suas estratégias sígnicas (dígrafos, letras de redundância, acentos diacríticos e 

auxiliares, substituições, investimentos, dentre outros). 

 

4) Tecnológico/produtivo: 

 Detectar o design geral das edições dos documentos históricos; 

 Conhecer as estratégias de edição usadas para textos monolíngues e bilíngues; 

 Definir se há o desejo de registrar as versões caligráficas e tipográficas do 

sistema escrito; 

 Identificar as possíveis utilizações futuras da fonte e determinar a necessidades 

de edição para textos educativos, literários, religiosos, dentre outros; 

 Conheçer os possíveis sistemas de produção de impressões ou visualização da  

escrita (visualização, sinalização, rotulagem, dentre outros). 

 

Na metodologia de pesquisa tipográfica criada por Garone (2006), sugerimos o 

acréscimo de outras duas tarefas diagnosticadas como de extrema relevância ao longo 

desta pesquisa no design de tipografias indígenas. A primeira seria na etapa do 

histórico, a tarefa de investigação da iconografia (a partir da metodologia de catálogo 

em fichas e quadro inventário), a fim de que se compreenda quais são os motivos 

gráficos que compõem a sintaxe visual desse povo.  A segunda seria no terceiro tópico, 

cultural-linguístico, a tarefa de realização do estudo dos diacríticos pautado nos 

princípios de Gaultney (2002).  

Sobre a segunda etapa do desenvolvimento tipográfico para os povos indígenas, 

nomeada aqui como metodologia criativa, sabemos que o processo criativo, além de ser 

algo pessoal, é extremamente flexível. Portanto, o que apresentamos a seguir são etapas 

que, metaforicamente, podem ser entendidas como ingredientes de uma receita, podem 

ser retiradas, trocadas e adaptadas de acordo com a especificidade de cada projeto, 
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como por exemplo: o nível de envolvimento da comunidade, se a natureza da demanda 

é por parte dos indígenas ou do mercado, qual dos três caminhos abordados na seção 

anterior foi o escolhido, dentre outros. Para esta pesquisa, o relevante mesmo é destacar 

duas etapas, muito importantes para o design tipográfico indígena, geralmente 

negligenciadas em vários tipos de metodologias criativas para fontes digitais 

tipográficas: o estudo da iconografia e dos diacríticos. O que expomos a seguir é a 

junção de sugestões de metodologias criativas abordadas nos livros: Como criar com 

tipo: do esboço à tela (HENESTROSA; MESEGUER; SCAGLIONE, 2014) e O 

MECOTipo: Método de ensino de desenho coletivo de caracteres tipográficos 

(BUGGY, 2006). 

Inicialmente, há uma fase chamada de etapa projetual, que é o momento em que 

se determinam os seguintes tópicos: definem-se os objetivos do projeto (qual o público, 

como serão lidas, como e onde serão utilizadas, como serão reproduzidas); buscam-se as 

referências visuais e inspirações, ocasião em que se resgata, na metodologia de 

pesquisa, a investigação iconográfica e se acessa a sintaxe visual; cria-se o conceito da 

tipografia; delimitam-se as características visuais e formais da tipografia (definição dos 

diacríticos, do estilo tipográfico); define-se o formato; inicia-se a geração de 

alternativas. Nesse momento, é extremamente importante ter em mãos os elementos da 

sintaxe visual e os critérios de aplicação dos diacríticos também.  

Em seguida há a etapa de design, quando ocorre a maior parte da produção do 

desenho criativo, que pode ser ainda à mão ou já em algum software. A etapa de 

produção é aquela em que o projeto ganha velocidade, definitivamente acontece em 

algum software no computador, há os estudos de todas as formas dos caracteres em suas 

distintas variantes que vão compor aquela família tipográfica e muitos testes de 

impressão. Por fim, acontece a etapa de pós-produção, momento em que todos os estilos 

já foram desenvolvidos, testados e aprovados, e há uma preocupação com partes mais 

burocráticas como identificação, suporte e licenciamento. Se for preciso, é nesse 

momento que se faz a crenagem, compensações de espaçamento entre pares de 

caracteres específicos. 

Quanto ao envolvimento dos indígenas ao longo do processo, em quais etapas da 

metodologia criativa especificamente eles deveriam participar ativamente é algo 

complicado de se mensurar porque depende de muitos fatores, como por exemplo: qual 

dos caminhos da subseção anterior foi escolhido, qual o nível de envolvimento da 

comunidade com o designer e o projeto, entre outros – cada caso será um caso. Porque, 
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na verdade, os indígenas podem assumir direto o papel de criadores se passarem por 

uma formação acadêmica ou se aprenderem a dominar as técnicas e/ou os softwares de 

desenvolvimento tipográfico. E isso não é algo impossível, considerando-se as 

apropriações que têm feito de diversas técnicas do universo não indígena a seu favor, 

como por exemplo, a intensa produção audiovisual indígena que tem acontecido nos 

últimos anos no Brasil. Os Maxakali possuem excelentes cineastas, como Isael 

Maxakali, Sueli Maxakali e Marilton Maxakali, reconhecidos por meio de premiações 

em festivais de cinema pela sociedade não indígena. 

Além desses exemplos contemporâneos, um exemplo mais próximo do universo 

tipográfico é o que aconteceu no México, comentado por Marina Garone nas suas 

investigações científicas. Segundo a pesquisadora, a participação indígena na produção 

de livros, ao longo da história colonial espanhola, manifestou-se de várias maneiras, 

tanto em seu trabalho de informantes, tradutores e revisores, quanto na concepção do 

material visual, na produção de manuscritos (atuando como calígrafos) e na impressão 

colonial (atuando como tipógrafos). “[...] el siglo XVI los indios participaron en las 

labors de imprenta, no sólo como ayudantes de los impresores sino también como 

componedores de letra y correctores de textos [...]” (GARONE, 2007, p. 114-115). No 

entanto, a partir do século XVII começa a se ver uma diminuição na participação das 

comunidades locais no trabalho de impressão e, ironicamente, um aumento perceptível 

no tamanho da errata.  

Sabemos que a coletividade é um dos aspectos culturais mais marcantes das 

sociedades indígenas. Esse aspecto está diretamente associado à estruturação 

sociocultural dos povos considerados de tradição oral, para os quais o conhecimento é 

visto como propriedade da comunidade, herdado dos antepassados, aprendido por meio 

da memória e passado de geração em geração. Diante disso, independentemente do tipo 

de tipografia a ser desenvolvida, reverberativa, associativa ou apropriativa, propor 

qualquer tipo de projeto para os povos indígenas sem envolvê-los é, além de 

desrespeitoso, uma iniciativa que não tem a real intenção de atingi-los porque é bem 

provável que eles não se apropriem de algo que não gera o sentimento de 

pertencimento, que não valoriza suas vozes e seus saberes. E este é um dos grandes 

desafios dos designers ao trabalharem com os povos indígenas, o de desenvolver 

projetos de colaboração e não de imposição. 
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7 CONCLUSÃO 

A convivência com a cultura Maxakali, proporcionada pelos trabalhos 

desenvolvidos pelo SIE, foi o fator determinante para o desenho desta pesquisa. Com o 

seu colossal esforço de memória e sua surpreendente vitalidade ritual, musical e 

imagética, esse povo nos arrebatou e desafiou a percorrer caminhos desconhecidos. A 

proposta inicial desta dissertação, que era o desenvolvimento, junto aos Maxakali, de 

uma tipografia que atendesse a suas peculiaridades linguísticas e socioculturais, assumiu 

um segundo plano quando percebemos a necessidade e importância de, antes, 

compreendermos suas manifestações visuais, sua iconografia. Como mostramos neste 

trabalho, nas sociedades indígenas, consideradas de tradição oral, os sistemas 

simbólicos se comportam como complexos códigos que funcionam como um sistema de 

comunicação, um tipo de escritura, que por muitos anos foi ignorado ou mesmo 

considerado ingênuo por parte das tradições letradas, acadêmicas e científicas. 

Diante do desafio de percorrer esses caminhos desconhecidos, que se 

apresentavam mais adequados às peculiaridades socioculturais dos Maxakali, e de se 

compreender melhor o novo objeto de investigação deste trabalho, encontramos a 

proposta metodológica de pesquisa chamada etnodesign. Após a experiência vivida 

nesta pesquisa, podemos afirmar que mais do que uma proposta que visa à revitalização 

e valorização de elementos e características culturais, de natureza material e imaterial, 

formadores de uma região ou de um povo, o etnodesign se apresenta como uma 

ferramenta estruturada na investigação etnográfica, transdisciplinar e colaborativa. É a 

combinação desses três elementos, o etnográfico – que envolve experimentação, uma 

procura de múltiplas fontes de informações para se alcançar diferentes perspectivas por 

meio da imersão/observação participativa (CAVALCANTE, 2014) –, o transdisciplinar 

– que significa transpassar os limites colocados entre as disciplinas, inexistentes quando 

estas são analisadas a partir de um sistema aberto de conhecimento (ANTÔNIO, 2002) 

–, e o colaborativo – a ausência de hierarquia ao longo do desenvolvimento de um 

trabalho, cada pessoa colabora com o mesmo grau de importância (BARROS, 2011) –, 

que possibilita que os indígenas envolvidos nessas pesquisas acadêmicas assumam a 

voz ativa do discurso, tornando-se autores/criadores desses tipos de investigação. Isso é 

fundamental para o desenvolvimento de trabalhos dessa natureza e determinante para a 

riqueza dos resultados alcançados. 
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Guias, autores e criadores desses caminhos desconhecidos por nós, “brancos”, os 

Maxakali nos ajudaram a estruturar o novo objetivo deste trabalho: a identificação e o 

registro de suas iconografias. Ter as representações estético-simbólicas como objeto 

desta dissertação era algo fundamental para que, assim, pudéssemos compreender a 

sintaxe visual, extremamente importante para qualquer trabalho de design, 

principalmente o tipográfico, que estrutura o sistema de comunicação não verbal dos 

povos indígenas. Com isso, percebemos que o estudo iconográfico, além de ser 

extremamente importante para orientar qualquer trabalho gráfico desenvolvido para e 

com os povos indígenas, também reforça a diversidade que existe entre as etnias, 

contribui para o rompimento de estereótipos e destaca a complexidade cosmológica 

dessas culturas. No caso dos Maxakali, como pudemos observar, os motivos gráficos 

catalogados e inventariados fazem parte de uma zona de refração cultural que, quando 

transportada para outros suportes, como a pintura corporal que foge da ocasião do ritual, 

reforça a ideia de conexão com os Yãmĩyxop, atuando como um exercício da memória 

social, que também reforça a identidade étnica do grupo (RIBEIRO apud VIDAL, 1992, 

p. 51). 

Um dos resultados da investigação transdisciplinar do etnodesign, que 

diagnosticamos como o ineditismo desta dissertação, foi a criação e aplicação de uma 

metodologia de levantamento iconográfico que reúne estratégias de trabalho de 

diferentes ciências, da história da arte (PANOFSKY, 2009), da antropologia (VIDAL, 

1992) e do design (DONDIS, 2003), que consideramos complementares no desafio de 

identificar e registrar, com qualidade e profundidade, as representações estético-

simbólicas do povo Maxakali. Desse modo, apresentamos um método que é embasado 

em duas etapas, primeiro a criação do catálogo em fichas e, em seguida, do quadro 

inventário. O catálogo em fichas, estruturado pelos elementos teóricos de Panofsky 

(2009) e de Dondis (2003), tem como objetivo identificar, em cada imagem, os motivos 

gráficos, e assim temos condições de compreender suas regras e seus contextos de 

aplicações. Já o quadro inventário, estruturado pelos elementos teóricos dos artigos do 

livro Vidal (1992), pretende sintetizar tais elementos, disponibilizando-os em uma única 

cor, sem focar na variedade de tom, cor, textura e escala, a fim de demonstrar as 

possíveis semelhanças e padrões de repetição entre os motivos gráficos catalogados nas 

fichas. 

Entendemos que, para o campo do design, estudos como este podem contribuir 

de diversas formas. Vislumbramos, assim, a possibilidade de rompimento com a visão 
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internacionalizada, sobretudo a europeizada e a americanizada, voltada para as criações 

e pesquisas dos países industrializados, que durante muitos anos negligenciou a cultura 

material e imaterial de diversas comunidades do Brasil (principalmente as indígenas). 

Esperamos que os cursos de design deixem de privilegiar o ensino da história da arte e 

das manifestações plásticas com foco na vertente dos “ismos” (cubismo, 

impressionismo, modernismo, etc.) e passem a incentivar estudos e pesquisas dedicados 

às práticas sociais, criativas e produtivas mais próximas das culturas e hábitos locais. 

Percebemos que o design pode se aproximar de outras ciências e saberes, 

experimentando uma rica zona de troca de conhecimentos e experiências. E, nesta 

perspectiva transdisciplinar, o olhar do designer pode contribuir, por exemplo, com o 

levantamento iconográfico, a interpretação semiótica dessas iconografias, a investigação 

das formas e ergonomia dos artefatos, a investigação sobre os processos 

metodológicos/tecnológicos para a confecção dos artefatos, dentre outros. Nesta 

pesquisa, pudemos mesmo verificar que a forma de produzir das sociedades indígenas, 

que não faz distinção entre o uso e a contemplação dos seus artefatos, tem muito mais 

relação com o design, devido à preocupação concomitante com funções estéticas e 

simbólicas na confecção de um objeto utilitário, do que outras ciências como, por 

exemplo, a engenharia.  

Outra contribuição das pesquisas que proporcionam o encontro entre regimes de 

saberes diferentes é o estímulo de novas metodologias e novos caminhos de trabalho, 

bem como o questionamento e, até mesmo, o rompimento com certos critérios 

institucionalizados pela academia como absolutos e verdadeiros. É o que pretendemos 

alcançar com a presente proposição de caminhos de design tipográfico para os 

Maxakali, as tipografias de ressonância e associativas, que para a academia tipográfica 

podem ser consideradas como possibilidades com baixa legibilidade, decorativas e não 

funcionais nos projetos editoriais da modernidade. Vislumbramos, ainda, em trabalhos 

dessa natureza, a possibilidade do designer de atuar como um agente social ao contribuir 

com a sustentabilidade cultural e o processo de construção de uma identidade 

genuinamente nacional. Nesse sentido, outra contribuição desta dissertação foi a de 

registrar um conhecimento indígena local, Yãmĩyxop yõg yãy xex ax (pintura dos povos-

espíritos) e Mĩmãnãm xex ax (pintura de mastro-brilhante), reconhecido atualmente pela 

UNESCO (2002) como parte do patrimônio cultural da humanidade, ainda não 

catalogado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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Por fim, destacamos que este trabalho demonstrou que o saber Maxakali, 

estruturado, transmitido e enunciado pelas relações com os Yãmĩyxop, mĩmãnãm, pelos 

seus cantos e suas iconografias, muitas vezes não encontra um lugar enunciativo, uma 

legitimidade, uma validação, no mundo das enunciações científicas. Segundo Tugny 

(2011), as vozes desses cantores, bem distantes das formas do discurso racional 

moderno, vêm sendo “sistematicamente desqualificadas, apagadas, silenciadas quando 

tentam dizer algo endereçado aos brancos” (TUGNY , 2011, p. XXIII). Um exemplo 

disso foi a experiência do vestibular do FIEI, já mencionada, que durante anos legitimou 

o sistema de escrita alfabético como o único critério de transmissão e avaliação do 

saber, desconsiderando, assim, outros regimes de conhecimento como, por exemplo, a 

oralidade, a expressão corporal, os grafismos, dentre outros. 

 

O papel do designer é o de “oferecer ferramentas que garantam a qualidade e 

fidelidade aos projetos elaborados pelas populações indígenas”, estando, 

nessa troca intercultural, atento “  sabedoria,   riqueza cultural,   enorme 

diversidade das populações indígenas” (DINIZ, 2007, p. 45). 

 

Diante disso, percebemos a importância de trabalhos como este, que apresentam 

o designer como um mediador (FLUSSER, 1999) entre regimes de conhecimentos e 

formas de saberes de mundos diferentes e, às vezes, divergentes. O que, 

automaticamente, contribui para a “proposta de cosmopolítica” de Isabelle Stengers, que 

critica o discurso moderno como prática política que invisibiliza e silencia outros 

pensamentos, mundos e atores (inclusive não humanos). Segundo Stengers (2005), o 

que esses outros mundos, com seus seres, práticas e filosofias, vêm nos questionando, é 

o estabelecimento de uma mensuração única e verdadeira do saber. Assim, 

cosmopolítica é uma proposta que não aspira a uma unidade absoluta, mas sim à criação 

de convivências parciais e respeitosas, que não anulam a diferença e nem criam um 

mundo único, mas permitem às práticas das ciências modernas coexistirem 

pacificamente com outras formas de conhecimento e modalidades expressivas. Os 

caminhos sugeridos nesta dissertação, para guiarem futuras produções tipográficas 

Maxakali, buscaram repensar e redesenhar a prática do design tipográfico já 

institucionalizada nas academias brasileiras, de modo a mediar uma coexistência entre 

as práticas modernas, e suas escrituras, com outras formas de saberes Maxakali, e suas 

outras escrituras (Yãmĩyxop, mĩmãnãm, cantos, desenhos, artesanatos, dentre outros). 
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ANEXO - BASE LEGAL 

 

A promulgação da Constituição de 1988 inaugurou um período rico de 

elaboração e aprovação de leis e normas infraconstitucionais com o objetivo de garantir 

efetividade dos direitos indígenas, inclusive no tocante ao direito a uma educação 

escolar intercultural e bilíngue. A seguir, citamos as principais leis e normas que 

orientam a implementação das escolas indígenas, destacando em itálico aquelas mais 

relevantes na atualidade. 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 210 – Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais 

e regionais. 

2 – O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

Art. 215 – O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais populares 

e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão 

das manifestações culturais. 

1 – O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Artigo 231 – São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

Artigo 232 – Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 

LDB de 1996 – Lei N. 9.394 
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Artigo 32 – O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem. 

Artigo 78 – O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais 

de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 

ensino e pesquisa, para oferta de Educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 

indígenas, com os seguintes objetivos: 

I – proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas 

línguas e ciências; 

II – garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades 

indígenas e não-índias. 

Artigo 79 – A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo 

programas integrados de ensino e pesquisa. 

 

Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172 

9.3 Objetivos Metas 

1. Atribuir aos Estados a responsabilidade legal pela educação indígena quer 

diretamente, quer através de delegação de responsabilidades aos seus municípios, sob 

a coordenação geral e com o apoio financeiro do Ministério da Educação. 

2. Universalizar imediatamente a adoção das diretrizes para a política nacional de 

educação escolar indígena e os parâmetros curriculares estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Educação e pelo Ministério da Educação. 

6. Criar, dentro de um ano, a categoria oficial de “escola indígena” para que a 

especificidade do modelo de educação intercultural e bilíngue seja assegurada. 

8. Assegurar a autonomia das escolas indígenas, tanto no que se refere ao projeto 

pedagógico quanto ao uso de recursos financeiros públicos para a manutenção do 

cotidiano escolar, garantindo a plena participação de cada comunidade indígena nas 

decisões relativas ao funcionamento da escola. 

15. Instituir e regulamentar, nos sistemas estaduais de ensino, a profissionalização e 

reconhecimento público do magistério indígena, com a criação da categoria de 

professores indígenas como carreira específica do magistério, com concurso de provas 
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e títulos adequados às particularidades linguísticas e culturais das sociedades 

indígenas, garantindo a esses professores os mesmos direitos atribuídos aos demais do 

mesmo sistema de ensino, com níveis de remuneração correspondentes ao seu nível de 

qualificação profissional. 

 

Convenção 169/OIT – promulgada pelo Decreto nº 5.051/2004 

Artigo 26 – Deverão ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos em 

questão a oportunidade de receberem educação em todos os níveis, ao menos em 

condições de igualdade com o restante da comunidade nacional. 

Artigo 27 – Os programas e os serviços de educação destinados a esses povos deverão 

ser desenvolvidos e implementados em cooperação com eles, a fim de atender às suas 

necessidades particulares, e deverão incorporar sua história, seus conhecimentos e 

técnicas, seus sistemas de valores e todas as suas demais aspirações sociais, 

econômicas e culturais. 

3 – Além disso, os governos deverão reconhecer o direito desses povos de criarem suas 

próprias instituições e instalações de educação, contanto que essas instituições 

satisfaçam as normas mínimas estabelecidas pela autoridade competente em consulta 

com esses povos. Deverão ser proporcionados os devidos recursos para esse fim. 

Além disso, merecem destaque um instrumento normativo e outro gerencial: 

a) O Parecer 14 e a Resolução 03/99 do Conselho Nacional de Educação, que 

estabelecem no âmbito da Educação Básica, a estrutura e o funcionamento das escolas 

indígenas, reconhecendo-lhes a condição de escolas com normas e ordenamento jurídico 

próprios e fixando diretrizes curriculares do ensino intercultural e bilíngue, visando a 

valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua 

diversidade étnica. 

b) Criação em 2004 da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena (CNEEI) 

vinculada ao Ministério da Educação composta por 10 representantes de organizações 

de professores indígenas, 4 representantes de organizações indígenas regionais e a 

representação indígena no Conselho Nacional de Educação. 

Por ser o instrumento jurídico mais importante da educação brasileira, vale 

destacar alguns aspectos da LDB relativos a educação escolar indígena, que em suma 

reafirma a diversidade sociocultural e linguística dos povos indígenas, garantindo a eles 

uma educação escolar pautada pelo respeito a seus valores, pelo direito a preservação de 

suas identidades e pela garantia de acesso as informações e conhecimentos valorizados 
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pela sociedade nacional (Art. 78). Além disso, atribui a União o encargo do apoio 

técnico e financeiro a estados e municípios para o desenvolvimento de ações no campo 

da educação escolar indígena, com a garantia de incorporação de “currículos e 

programas específicos” e publicação sistemática de “material didático especifico e 

diferenciado” (Art. 7).  


