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Premissas  

“A arena do patrimônio cultural no Brasil está vivendo um momento novo. Recentemente, com 
a aprovação do Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o inventário e o registro 
do denominado “patrimônio cultural imaterial e intangível”, descortinou-se um panorama que 
alterou radicalmente a correlação de forças até então vigente”.4 

 
 De uso freqüente no cotidiano, o termo patrimônio adquiriu recentemente uma nova 

conotação. Trata-se da emergência da idéia de patrimônio “imaterial” ou “intangível”. 

Diferente dos patrimônios materiais - visuais ou de ‘pedra e cal’ -, essa nova concepção busca 

abarcar aspectos sociais e culturais até então intocados pelas abordagens mais tradicionais.5 

Entretanto essa nova face da noção de patrimônio nos faz pensar na tensão presente na 

dicotomização material/imaterial. Exemplificando: “a comida é material, mas a culinária é 

imaterial”.6 A questão que se apresenta então é como separar uma e outra categorias, (já que 

dificilmente aparecem de forma isolada uma da outra) e rotulá-la em um dos conceitos.7  

                                                 
1 Graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisador estagiário do Museu de 
Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
2 Graduado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisador estagiário do Museu de 
Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora.  
3 Coordenadora do Museu de Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Graduada em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mestre em arqueologia pela Universidade 
Federal de São Paulo e Doutora em antropologia social pela Albert Ludwigs Universitat Freiburg. Orientadora. 
4 ABREU, R; CHAGAS, M. (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. RJ. DP&A, 2003. P 11 
5 GONÇALVES, J. R. S. O patrimônio como categoria de pensamento. IN: ABREU; CHAGAS, (orgs.). 
Memória e patrimônio: ensaios contemporâneos. RJ. DP&A, 2003. P 21-24 
6 OLIVEN, R. Patrimônio Intangível: Considerações Iniciais: IN: ABREU, R; CHAGAS, M. (orgs.). Memória e 
patrimônio: ensaios contemporâneos. RJ. DP&A, 2003. P 79 
7 Rubem Olivem salienta que os ditos bens intangíveis apresentam problemas de dificuldade de definição, bem 
como se fazem significativos somente quando se referirem a uma prática regular. O ponto fulcral que o 
patrimônio imaterial coloca para Olivem é como trata-los de fato, o que ainda não possui uma elaboração 
conceitual consolidada. 
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 Uma possível solução à esta questão é considerar o patrimônio não a partir de sua 

materialidade ou imaterialidade, mas como sugere José Reginaldo Gonçalves, enquanto uma 

categoria de pensamento.8 Em sua análise Gonçalves9 argumenta que o patrimônio é uma 

categoria de suma importância aos contextos sociais e mentais de qualquer coletividade 

humana. Sua formação seria traduzida de certa forma pela categoria de colecionamento, uma 

vez que todo grupo de indivíduos exerce algum tipo de pratica colecionista no intento de 

demarcar sua auto- imagem. A questão que se coloca sob este ponto de vista para Gonçalves é 

a de como usar a noção de patrimônio de forma comparativa e fazer com que ela seja útil para 

a compreensão experiencial exterior á modernidade. Para o autor é possível transitar com esta 

categoria entre culturas, desde que se leve em conta as variações semânticas que ela assume 

não naturalizando nossas representações a seu respeito.  

 Neste sentido o que se propõe aqui, é, dentro desta perspectiva teórica uma breve 

analise da “Coleção do Artesanato Maxakali” do Museu de Arqueologia e Etnologia 

Americana - MAEA. Buscar-se-a  então – num momento em que o centro das atenções se 

voltaram à “intangibilidade” – estudar uma “cultura material” considerando as categorias de 

pensamento nos quais foram produzidas, visando compreender suas significações, 

ultrapassando a dicotomização redutora material/imaterial. Estaremos então considerando 

estes objetos enquanto produto do pensamento e ação humano. 

 

1 – Objetos e Coleções: a construção de sentidos em contextos museológicos 

“Los objetos pueden ser concebidos como elementos portadores de valores culturales. 
Sabemos que antes de ser construído, el objeto fue pensado; la técnica, antes de ser modelada, 
fue adquirida, fue concebida como possibilidad. Su análisis devela aspectos multifacéticos y 
sus mensajes podrán ser decodificados em la medida em que se los incluya em contextos 
significativos, de manera de crear el juego de correspondencias entre las diferenciaciones 
formales y sus significados funcionales, estilísticos, simbólicos, econômicos, sociológicos, 
étnicos, etc.”10 
 

Objetos e coleções diversas tem sido apropriadas e utilizadas por museus e instituições 

culturais, no sentido de reivindicar uma identidade ou ethos de grupos e/ou nações. Elas tem 

funcionado ao longo do processo histórico enquanto meio de diferença ou sociabilidade de 

comunidades de indivíduos. Pertencem a um determinado contexto e coletividade, sendo que 

                                                 
8 Gonçalves coloca que o estudo das categorias de pensamento constituem-se numa original contribuição oriunda 
das tradições antropológicas. 
9 GONÇALVES, J. R. S. op. Cit. P. 22-24 
10 RECA, M.M. EL objeto y la construcion de sentido em colecciones etnograficas. In: Revista do Museu de 
Arqueologia e Etnologia. SP, 6: 269-273, 1996 
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sua degradação pode implicar na perda de uma representação de um contexto cultural.11 De tal 

modo, objetos e coleções de museus, podem ser tomados enquanto(1) textos visuais (2) que 

carregam significações, sentidos, historicidade e autenticidade (3) sendo de suma 

importância nos processos identitarios e da memória, (4) constituindo o patrimônio do grupo 

que o produziu (5) ou outro que dele se apropria e ressignifica.. 

Ao comentar sobre a produção bibliográfica acerca das coleções e museus, 

Gonçalves12 atesta uma ampliação das publicações nas últimas décadas. Esse processo, 

segundo sua analise, ocorre de forma diversificada, principalmente no campo da historia e da 

antropologia. Tais estudos têm se voltado de modo geral à relação entre coleções e historia 

intelectual; coleções e construção de memórias e identidades; coleções e mercado de arte. 

Destaca a dimensão mais ampla que assume as coleções e museus na bibliografia recente. 

Estas passaram a ser pensadas não só enquanto uma categoria especifica moderna ocidental, 

mas como uma prática universal. Contudo considerando as especificidade locais de acordo 

com cada grupo ou sociedade. 

Num artigo - que para muitos é considerado a origem de uma das mais importantes 

revoluções epistemicas no âmbito historiográfico – Le Goff13 chama a atenção para a 

necessidade de se tomar documentos como monumentos. Invertendo esta perspectiva toma-se 

então monumentos – e dentro desta categoria inserimos objetos e coleções - enquanto 

documentos.14 Estes documentos constituem-se de um texto que permite uma relação visual 

seja com o passado, seja com o outro.15 Assim objetos carregam um conteúdo informacional, 

uma linguagem representativa do ‘eu e do ‘nós’. Remetem a um sujeito que expressa ao 

mundo que o cerca no instante da expressão e a um interlocutor, a quem dirige seu 

“discurso”.16 

 
“Objetos de vários tipos são apropriados e visualmente dispostos em museus e em instituições 
culturais: os ‘primitivos’, o ‘passado’ da humanidade, o ‘passado’ nacional etc. Os chamados 
‘patrimônios culturais’ podem ser interpretados como coleções de ‘objetos’ móveis e imóveis, 

                                                 
11 NOGUEIRA, S. Cultura Material: A Emoção e o prazer de criar, sentir e entender os objetos.  
http://www.naya.org.ar/congresso2002/potencias/sandra_nogueira.htm 
12 GONÇALVES, J.R.S. Coleções, Museus e Teorias Antropológicas. Reflexões sobre o conhecimento 
etnográfico e visualidade. 1998. Texto originalmente apresentado no Seminário a escrita da História, Casa de 
Rui Barbosa.  
13 LE GOFF, J. Monumento/Documento. In: História e Memória. SP: UNESP, 1990 
14 TOTA, A. L. Sociologia da Arte. Lisboa: Estampa, 2000. P 102 
15 MENESES, U. J. B. Fontes Visuais, Cultural Visual, História Visual. Balanço provisório, propostas cautelares. 
In: Revista Brasileira de História. SP, 123, nº 45, p. 11-36, 2003. P 13 
16 RICOEUR, P. Interpretação e Ideologias. RJ: Francisco Alves, 1983, p 46 
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através dos quais é definida a identidade de pessoas e de coletividades como a ‘nação’, o 
‘grupo’ étnico etc.”17 

 
Ao serem expostos em museus, a questão que se coloca em relação aos objetos é a de 

permitir que o individuo compreenda este texto, ultrapassando leituras isoladas do objeto em 

si – já que eles ultrapassam barreiras de tempo e espaço -, compreendendo-o como parte de 

um contexto sem perder de vista suas especificidades. Procura-se então dialogar entre texto e 

contexto buscando as significações dentro de um universo cultural. 18  

Dessa forma observa-se que objetos e coleções de museus vem adquirindo suma 

importância em meio aos processos de construção e afirmação de memórias, identidades e 

auto-imagem de grupos ou nações. Isso porque remetem à categoria de autenticidade, que 

sinaliza os modos de vida específicos à que se referem. 19 

  
“... in the process of the transfer of the objects to a collection, or inthat of their translation to a 
representation – they were exoticised.(...) The difficulty of assimilating crafted objects was not 
because they were exotic, but they were made exotic because they were difficult to assimilate. 
Not only do were make fragments; we make exotic fragments; and we make fragments 
exotic.”20 
 

No universo museológico os objetos e coleções, quando recortadas de contextos 

específicos, e, fazendo-se representar todos abstratos podem levar a uma distorção de seu 

conteúdo. Criam uma ilusão de representação adequada de um contexto, e uma supressão de 

histórias específicas de produção e apropriação do objeto. De tal modo “uma ilusão de uma 

relação entre as coisas toma o lugar de uma relação social”.21 Entretanto esse processo pode 

se realizar considerando as diversas formas de produzir e apropriar, fazendo-se representar um 

determinado contexto em suas significações. Logo o universo museal assume por seu acervo 

grande importância e eficácia em processos de afirmação identitária.22, permitindo que 

indivíduos identifiquem e afirmem sua auto-imagem.  

                                                 
17 GONÇALVES, J.R.S. Autenticidade, memória e identidade nacional: problemas dos patrimônios culturais in:   
Fazendo Antropologia no Brasil.  ESTERCI, Neide (Org) RJ. DP&A, 2001. 
18 O fato que Nogueira destaca, é que o espectador ou mesmo um pesquisador de determinada coleção, pertence 
normalmente a um tempo diferente daquele no qual foi produzido o objeto, ou mesmo à uma cultura diversa. 
(NOGUEIRA, S. op.cit) 
19 GONÇALVES, J.R.S. Coleções, Museus e Teorias Antropológicas. Reflexões sobre o conhecimento 
etnográfico e visualidade. 1997 
20MASON, P. Faithful to the Context? The Presentation and Representation of American Objects In European 
Collections. In: Anuário Antropológico/98. RJ: TB, 2002, 51-92 p 86-87 
21 CLIFFORD, J. Sistemas de Arte e Cultura. IN: Revista do IPHAN. Brasília, 1994.P.72 
22 Na análise de Richard Handler, segundo James Clifford, a identidade cultural ou pessoal, pressupõe atos 
colecionistas de reunião de posses, que não se dá de forma inocente ou natural, mas que se ligam à políticas 
nacionais, locais ou representatoriais (ibid, 1994:71).  Assim  colecionar e o expor para estes autores são dados 
cruciais na formação de identidades no ocidente (ibid, 1994:72).  
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2 – O MAEA e a Coleção do Artesanato Maxakali 

Fundado em meados da década de 1980 o MAEA prima pelo desenvolvimento de 

ações culturais na região da Zona da Mata Mineira - ZMM. Busca atuar nas áreas de ensino, 

pesquisa, extensão, conservação e preservação, visando um maior conhecimento do contexto 

no qual se insere. Seu acervo é constituído de coleções arqueológicas e etnográficas. A 

primeira citada, é composta por peças reunidas pelo Professor Franz Joseph Hortchleitner 

quando de sua estadia em Twanaku na Bolívia entre 1959-60. Engloba crânios deformados, 

pontas de flechas, vasos cerâmicos, alem de ornamentos e instrumentos em metal. Alem 

destes há os artefatos oriundos de sítios arqueológicos da região23, reunidos a partir do 

desenvolvimento das atividades do “Projeto de Mapeamento Arqueológico e cultural da Zona 

da Mata Mineira”. 24  

 Sobre a coleção etnográfica, esta foi reunida pela Antropóloga e Professora, Neli 

Ferreira do Nascimento, durante a década de oitenta, e doada à UFJF em 1990. O acervo 

conta com aproximadamente setecentas peças25. É subdividido segundo critérios funcionais de 

produção, qual seja: coleção n° 1) composta por artefatos produzidos à base de argila, fios e 

fibras têxteis, caracterizando as atividades exercidas pelas mulheres da tribo. As coleções n° 2 

e 3 identificam o trabalho masculino, no qual são empregadas madeira, fibras e talas, na 

confecção de armas, instrumentos rituais, casas, bancos e trancadas; assim como cestos, 

peneiras e adornos. A especificidade da coleção n° 3 fundamenta-se nos objetos utilizados nos 

rituais religiosos, 26 restritos somente aos homens.27 

 Não obstante, esta coleção faz parte de um conjunto de praticas socio-culturais 

apropriada por vias de processo de colecionamento e integrada a um museu. Interessa 

enquanto uma representação etnográfica desse “outro”. Como salienta Gonçalves28 o enfoque 

antropológico que se dá ao tema a partir dos anos 1980, apresenta estas coleções “como 

                                                 
23 Estes sítios são em geral colinares de baixa altitude e próximo a cursos d’água apresentando fragmentos líticos 
e cerâmicos (LOURES OLIVEIRA, 2003). 
24 Projeto inscrito no IPHAN sob nº 01514.000231/200-02 – Diário Oficial de 15/05/2002 portaria 89. 
25 Os últimos dados a este respeito podem ser encontrados em PAULA, Ana Paula de. Catálogo do Museu de 
Arqueologia e Etnologia Americana da Universidade Federal de Juiz de Fora : UFJF. 1993  
26 Esta coleção vem sendo constantemente enriquecida por artefatos obtidos durante pesquisa de campo da 
equipe do MAEA, que desenvolve projetos junto ao grupo.  
27 PAULA, A. P. op.cit. p 15-35 
28 GONÇALVES, J.R.S. Coleções, Museus e Teorias Antropológicas. Reflexões sobre o conhecimento 
etnográfico e visualidade. 1998 p. 5-15 .Texto originalmente apresentado no Seminário a escrita da História, 
Casa de Rui Barbosa.  
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espaços onde se constituem formas diversas da subjetividade moderna (a do etnógrafo, a do 

nativo, a do civilizado, do primitivo, etc.)”. 29 De tal forma a coleção Maxakali se articula 

enquanto uma amostragem, produto ou representação de uma série de contextos mentais ou 

processos socio-culturais. É exatamente esse universo contextual que procuraremos relatar a 

seguir.  

 

3 – Os Maxakali e sua produção artesanal 

 Os Maxakali30 habitam atualmente a região nordeste de Minas Gerais. 

Integrante do tronco lingüístico macro-Jê o grupo encontra-se disperso em duas glebas - Água 

Boa e Pradinho. Os Maxakali se organizam em aldeias extensas31 , sendo o poder difuso e não 

existindo a figura de um líder ou mesmo um interlocutor único. A hierarquia social é 

praticamente inexistente e as decisões tomadas pelo grupo representam quase sempre um 

consenso.32 Embora originalmente caçadores e coletores, o desmatamento e a escassez de 

recursos naturais, lhes impôs a pratica da agricultura de subsistência, além de novos hábitos 

introduzidos pelo contato - os alimentos oferecidos nos rituais não são mais os frutos da caça 

e da coleta, e sim os artigos adquiridos no comércio local; já a utilização de urucum e 

jenipapo nas pinturas rituais aos poucos vem sendo substituída por batom e outros corantes 

artificiais devido à falta de matéria-prima e do interesse em produzi- las; os contingentes não 

são mais os grandes vasilhames cerâmicos, mas as panelas de alumínio leves e duradouras.  

 A confecção artesanal do grupo, excluindo-se os objetos cerimoniais, é uma atividade 

individual, desenvolvida nos horários entre as demais atividades, de preferência nos dias de 

chuva e nos momentos de sol muito forte. Preenche, portanto, o tempo inadequado aos outros 

                                                 
29 Gonçalves destaca a relação próxima que haveria entre as teorias antropológicas e os museus, ressaltando que 
a antropologia do séc. XIX se formava concomitantemente as grandes coleções etnográficas, e mesmo que a 
cada mudança de orientação teórica antropológica se faz corresponder um novo projeto de museu. 
30 Os Maxakali são denominados de povo do canto. Isso se faz em função da importância que a música e 
sonoridade tem na vida e religião desta sociedade. É através do canto que os yãmiy, espíritos relacionados a 
elementos da natureza e as almas dos mortos, transmitem aos Maxakali o conhecimento necessário para a vida. 
O destino pós-morte de um Maxakali é transformar –se em canto, em Yãmiy (ALVARES, 1992). 
31 O estabelecimento da moradia após o casamento é uma escolha de cunho político e religioso. O casamento se 
faz entre os primos cruzados unilaterais. A endogamia é forte, fato que  gera a exclusão e marginalização dos 
mestiços, sendo o sistema de trocas que rege as relações entre consangüíneos, afins e estranhos. Entre os 
primeiros prevalece uma relação de igualdade entre os afins e de reciprocidade – tanto bens como deveres – e 
por fim, com os estranhos, a relação é de troca (POPOVICH, 1980) 
32 NASCIMENTO, Neli. F. A luta pela sobrevivência de uma sociedade tribal do nordeste mineiro . São Paulo: 
USP, 1984. (Dissertação de Mestrado). P.60-67 
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afazeres. Esta é a atividade que mais reúne a família nuclear, uma vez que é realizada 

quotidianamente dentro da choça ou no pátio externo.33 

 Respeitando-se a diferenciação etária e sexual, todos têm acesso às técnicas artesanais 

que são passadas de pais para filhos. A diversificação, por sexo e idade, da produção artesanal 

não leva a uma disjunção entre a produção e a distribuição dos produtos, pois, a partir da 

propriedade coletiva da terra e da simples utilização das mãos, o indivíduo tem a oportunidade 

de conseguir o bem almejado (quer seja produzindo tal bem ou por intermediário de trocas). 

 Uma dicotomia sexual é bastante marcante e permite diversos aspectos da vida 

Maxakali; homens e mulheres têm funções, domínios espacial e social, direitos e obrigações 

específicos. Deste modo, os homens possuem competência ou direito em certas atividades 

artesanais que as mulheres não devem executar e vice-versa.34 

Delineia-se então o seguinte: a produção de arcos, flechas, peneiras, cestos e objetos 

rituais (madeira e trançado de fibras) cabe ao homem; já a confecção de fios de redes para 

pesca e para dormir, de sacos, de colares e vasilhames de cerâmica (tecelagem de fios, 

modelagem de argila) é uma ocupação feminina. 

À base destes produtos e sua aplicação explicam-se certas atividades que não somente 

incluem possibilidades para outras ações, mas também, direitos e obrigações. Assim por 

exemplo, os homens fabricam o arco e a flecha; eles são, portanto, donos do arco, mas 

também são os responsáveis pela devida aplicação do objeto. Só eles tem por isso, o direito de 

caçar de arco – e – flecha; este direito, no entanto, implica numa obrigação: o de exercer tal 

atividade. Direito e dever dessa maneira correspondem-se. O mesmo ocorre com as atividades 

artesanais das mulheres.35 Elas fabricam as panelas e potes de barro, portanto, elas são donas 

destes objetos de cerâmica e sua utilização, o que lhes transfere a obrigação de cozinhar, 

transportar e armazenar água. Embora exista especificação da produção, há trabalhos em que 

pertencendo ao conjunto das atividades masculinas, dependem da cooperação das mulheres e 

vice-versa. Assim, o homem, para completar seu instrumento básico de trabalho, depende de 

sua mãe, de sua irmã ou esposa para tecer a corda de seu arco. Por outro lado, os homens 

podem contribuir providenciando as matérias mais difíceis para as mulheres. 

                                                 
33 POPOVICH, F. Social Power through Ritual Power in Maxakali Society. Fuller Theological Seminary, 1988.  
(Tese de doutorado) p. 70-85 
34 POPOVICH, F. The Social Organization of the Maxakali. Dissertação de Mestrado apresentada a University 
of Texas at Arlington, 1980; & NASCIMENTO, N. op.cit. 
35 NASCIMENTO, N. O artesanato e a sociedade Maxakali. Juiz de Fora: UFJF . 1988 (Projeto de pesquisa) 
P.6-9 
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A cerâmica Maxakali é muito simples. Sua modelagem é feita em um só bloco ou 

superposição de rolos. A decoração restringe-se de modo geral a cissuras e ligeiros relevos, 

nas panelas, mantendo-se a cor natural de argila, o que não exclui outras formas decorativas 

embora menos comuns.36 Fatores como o nomadismo tradicional do grupo e a recente 

inserção de panelas de alumínio podem ser atribuídas à esta simplicidade. As peças mais 

comuns são panelas vasiformes de tamanhos diversos. Sua funcionalidade destina-se ao 

armazenamento de água, alimentos e pequenos objetos, e, em menor escala utilizadas para 

cozinhar. Alem de panelas fazem também as ‘bilhas’ com formatos diferentes inclusive 

zoomorficas37, jarras, bules, xícaras e peças semelhantes à tachos e gamelas. São feitas 

também miniaturas destas peças destinadas à venda junto de figuras de sapos e pássaros 

confeccionados em argila, além de projéteis  para bodoques feitos pelos meninos. 

Através das técnicas de tecelagem são produzidos principalmente redes de pesca e 

dormir, sacos cargueiros, sacolas, testeiras, tipóia para carregar crianças, cordas para arcos e 

bodoques e cordas em geral. As mulheres Maxakali fiam as fibras da imbaúba e da embira 

através da técnica do torcer sem fuso. A tecelagem, embora simples, ocupa bastante tempo 

das mulheres, pois envolve pelo menos três momentos: coleta e preparo das fibras, preparo 

dos fios e tecelagem propriamente dita. O tecido para uso é mantido na cor natural da fibra 

(bege), mas o destinado a venda pode ser tingido. Os corantes são conseguidos por fricção, 

maceração, cocção e fermentação. O fruto e a casca do jenipapo tingem de azul, a semente de 

urucum de vermelho, a casca da quaresminha de amarelo.38 Aproveitam também o papel 

carbono usado, o mercúrio cromo e a violenta genc iana, além do processo de "roubar a tinta", 

ou seja, extração da cor do tecido industrializado. Como as fibras têxteis naturais são cada vez 

mais raras na reserva Maxakali, as mulheres estão utilizando fibras alternativas. Conseguem 

fibras de ráfia desfiam sacos industrializados, aproveitam o barbante grosso, desmancham 

cobertores velhos e agasalhos surrados, e ainda tecem com as linhas de bordar adquiridas nas 

cidades próximas. 

A madeira também é elemento muito utilizado. A partir dela produzem girais, bancos, 

armas, instrumentos de trabalhos como tear, paus-de-cavar, pilões, ralos, pás e colheres, 

instrumentos musicais, objetos rituais e ornamentais para venda. Faz-se também a KUXEX, 

                                                 
36 OLIVEIRA, L.M. A produção cerâmica como reafirmação de identidade étnica Maxakali: Um estudo 
etnoarqueológico. São Paulo: USP, 1999. (Dissertação de Mestrado). P. 97-106 
37 Representando por exemplo um pato. 
38 NASCIMENTO, N. O artesanato e a sociedade Maxakali . Juiz de Fora: UFJF. 1988 (Projeto de pesquisa) 
P.7-8 
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ou casa de religião de acesso restrito aos homens. Alguns membros do grupo são exímios 

escultores, e além dos objetos acima referidos confeccionam impressionantes figuras 

zoomórficas. Estas esculturas representam a fauna local, e assim sendo, existem 

representações de jacarés, tartarugas, cobras, tatus, cavalos, diferentes espécies de peixes e 

aves... Devido a proximidade com a população envolvente e na expectativa de atrair 

compradores, os Maxakali passaram também a representar objetos típicos de nossa sociedade 

como é o caso dos diferentes tipos de facões e facas, machados, espingardas, rádios, 

engenhocas, sanfonas, casas, etc  

Por fim o trançado é uma atividade masculina que utiliza fibras, cipós e talas. Nestas 

peças evidencia-se a preocupação com o efeito decorativo. Os Maxakali confeccionam 

trançados de dois tipos: o enlaçado vertical e o sobreposto plano. O enlaçado vertical compõe-

se de uma série de elementos enfileirados verticalmente (urdidura) em torno dos quais é 

enlaçado um elemento horizontal (trama). Este tipo de técnica limita muito os padrões 

ornamentais.39 Com esta técnica os homens fazem cestos, principalmente de cipós e taquara, 

de diversos tamanhos e providos de alças curtas para carregar; são geralmente de bojo 

arredondado ou elíptico. Os jiquis, armadilhas de pesca com formato cilíndrico e afunilado, 

também são produzidos com a utilização desta técnica a partir de uma peça única de bambu Já 

o tipo sobreposto-plano, no qual são utilizadas talas flexíveis, permite uma grande variedade 

de soluções, como o eixo reto ou em diagonal, uma tala sobre a outra, duas talas sobre uma, 

duas talas sobre duas... Da manipulação destas possibilidades resulta uma infinidade de 

padrões de desenho, gregas, quadrados, triângulos, pontilhados, etc. Para melhor efeito 

decorativo usa-se trançar talas de duas cores: uma da cor natural da tala, e a outra pintada de 

preto ou vermelho.40 Com esta técnica são produzidas peneiras, abanadores, tapetes, estojos 

de flecha. Este tipo de trançado também é aplicado como elemento decorativo nos arcos, 

lanças e outros produtos.  

Em suma, o artesanato maxakali pode ser classificado quanto à finalidade, em 

utilitários, cerimoniais e rituais. Sua produção é marcada pela divisão sexual. A cerâmica, 

fiação, tecelagem e confecção de colares são atividades tipicamente femininas, enquanto que 

madeira e trançado masculino. A produção desse artesanato não pode ser vista com um cunho 

individualista, na medida em que se destina ao uso coletivo uma vez que a noção individual 

de propriedade não se faz presente entre os Maxakali.  

                                                 
39 Idem 
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4 – O MAEA: seu contexto e suas coleções  

Ao ter em vista as colocações acima, a questão que se coloca então, é como utilizar 

tais objetos resignificados numa coleção museológica? Especificamente, quais as 

potencialidades deste acervo a serem exploradas pelo MAEA? Como se pode observar esta 

coleção remonta à uma série de relações socio-culturais que não podem ser apagadas quando 

de sua utilização, ainda que estes objetos tenham sido resignificados, saindo da 

funcionalidade para tornar-se um semióforo da cultura Maxakali. Neste sentido o museu vem 

encontrando soluções tanto quanto eficazes e criativas, qual seja, relacionando seu acervo 

etnografico com o contexto da Zona da Mata Mineira - ZMM - no qual esta inserido. 

Relatos orais da população rural, de viajantes naturalistas41 do XIX e recentes 

descobertas arqueológicas, atestam a presença do elemento indígena na região da ZMM. Puri, 

Coroado e Coropó aparecem neste contexto entre os mais citados do séc. XIX. Contudo ao 

chegarem nestas terras os europeus empreenderam um trabalho de significar aquilo que não 

fazia sentido dentro de sua lógica cultural. Não obstante a tentativa de extermínio destes 

grupos, sua cultura, no entanto, não desaparece junto com os milhares de indígenas 

dizimados. Alguns elementos de seu modus vivendi ainda se fazem presente principalmente na 

zona rural dos municípios.  

 De tal forma pode-se colocar que o lugar da memória e do patrimônio indígena 

enquanto elemento constituinte da formação étnica na região ficou subsumido aos relatos de 

viajantes, vestígios arqueológicos, relatos orais e materiais ressignificados. É a partir deste 

ponto que o MAEA procura trabalhar este acervo. Em verdade a coleção vem sendo 

freqüentemente utilizada como uma forma – seja por meio de exposições ou oficinas – de 

despertar nas populações da região a percepção da alteridade e reconhecimento do indígena 

enquanto elemento constituinte de sua formação étnica. 

 A partir de tais objetos o museu vem procurando conscientizar as populações acerca da 
presença indígena também na região, dado que para uma grande maioria é desconhecido. A 
partir do contato com estes objetos e sua contextualização museográfica, indivíduos – 
majoritariamente da zona rural - identificam e associam objetos e hábitos dos Maxakali, à 

                                                                                                                                                         
40 Idem 
41 Entre estes destaque-se o botânico Freireyss, que esteve no Brasil entre 1813 e 1815; Jean Baptiste Debret, que 
veio junto à “Missão Artística Francesa” em 1816; Martius e Spix, austríacos, estiveram por aqui entre 1817 e 
1820; Hermann Burmeister41, zoólogo e geólogo, alemão, professor da Universidade de Halle, viajou pelo Brasil 
entre 1850 e 1852. 



Anais do XIV Encontro Regional de História da ANPUH-MG                                                Juiz de Fora, julho de 2004. 

semelhantes em seu cotidiano, que no entanto foram ressignificados.42 As populações de certo 
modo se sentem representadas por tais objetos. Prova cabal deste fato é obtida uma vez que 
vários são os artefatos de origem familiar ou encontrados nas mediações que são trazidos 
pelas pessoas quando da realização de exposições, porque elas os associam àqueles que vêm 
expostos nas vitrines. Como coloca Loures Oliveira :  
 

" Os visitantes, em sua maioria, demonstram curiosidade bem como reconhecimento e 
identificação com cenas e artefatos expostos. A princípio, os observadores se aproximavam, 
pensando encontrar algo muito distante e exótico, principalmente quando divisavam, ao 
primeiro olhar, elementos pouco comuns a seu cotidiano. Não obstante, após o término da 
mediação das informações, estes passavam a reflexão e assim à reodernação de suas idéias. 
Houve muitas vezes, uma empatia ao observado, rememorando histórias de seus antepassados 
em uma identificação com o exposto."43 

 

Em virtude de seu espaço físico o MAEA não mantém uma exposição permanente 

aberta ao grande público. No entanto, busca realiza-las periodicamente em espaços e eventos 

culturais da região.44 Conscientizar a população da ZMM sobre a importância do seu 

patrimônio cultural, que é intrinsecamente permeado por um legado indígena que deve ser 

reconhecido, e de seu papel crucial na preservação deste, além de despertar uma sensibilidade 

para a alteridade, eis os objetivos das exposições do MAEA que utilizam a coleção de 

Artesanato Maxakali e também o acervo arqueológico.  

A utilização da coleção pode, de certo modo, ser estendida também às "oficinas de 

expressão tecnológicas",  onde o público participante procura recriar o processo de confecção 

de objetos de cerâmica tal qual o utilizado pelas mulheres da sociedade Maxakali:  

 
"Em uma outra abordagem da relação de alteridade e diversidade cultural a partir da 
experimentação de sentidos vivificados foram as oficinas. Denominadas 'Expressões 
Tecnológicas' foram especificamente voltadas para crianças do ensino fundamental45. Teve 
por objetivo explicitar as diferenças culturais por meio das variáveis de expressões estéticas e 
da manipulação de matéria-prima para construção de utensílios empregados em vários 
âmbitos da vida diária de sociedades indígenas. Nossa preocupação foi a de observar como a 

                                                 
42 Alguns objetos como jiqui para pesca ou o uso de algumas ervas com cunho medicinal ou até mesmo alguns 
hábitos alimentares. 
43 LOURES OLIVEIRA, A.P.P. ; OLIVEIRA, L.M. Patrimônio arqueológico e cultural da Zona da Mata 
Mineira In: Canindé, Xingó, nº 1, 2001. P. 93 
44 Entre alguams destas atividades destacamos a Exposição Didática e Itinerante de Arqueologia e Etnologia 
"Além dos 500 anos" realizada pelo MAEA nos municípios de Guarani, Itamarati de Minas, Piraúba, Astolfo 
Dutra, São João Nepomuceno, Rio Novo e Juiz de Fora entre os meses de janeiro e abril de 2001; participação na 
Semana Cultural de Matias Barbosa em agosto de 2001; a "Semana Cultural: o saber local" organizada pelo 
MAEA e realizada entre os dias 17 e 26 de abril de 2001 no campus da UFJF; participação na Semana Verde  
realizada em Cataguases entre os dias 26 a 30 de novembro de 2003 com a exposição "Passado e Presente: a 
arqueologia na Zona da Mata Mineira".  
45 NOTA NOSSA: Além das exposições mencionadas, o MAEA desenvolve outra ações, ligadas a pesquisa e 
extensão que são vinculadas ao Projeto de Mapeamento Arqueológico e cultural da Zona da Mata Mineira, que 
não foram aqui mencionadas a brevidade da análise e ás restrições editoriais ao número de páginas.  Para 
Maiores informações sobre o mencionado projeto ver: LOURES OLIVEIRA, A.P.P. ; OLIVEIRA, L.M. 
Patrimônio arqueológico e cultural da Zona da Mata Mineira In: Canindé, Xingó, nº 1, 2001  
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criança percebe o domínio de diferentes tecnologias e as dificuldades para o seu 
processamento, e através desta experiência, como compreende a pluralidade de culturas.  

A realização das oficinas teve como fim favorecer a construção pelo aluno da noção 
de diferença, semelhança, transformação e permanência de prática e saberes culturais. Enfim, 
estabelecer uma identificação/distinção do 'eu', do 'outro' e do 'nós', da prática e valores 
particulares de indivíduos ou grupos e dos significados que são coletivos em uma época. Esta 
percepção interage na cognição dos indivíduos, dinamizando o modo como os elementos do 
universo são apreendidos e as relações que estes elementos estabelecem entre si. É uma outra 
estratégia que permite ao sujeito passar do domínio da abstração e da imaginação ao do 
sentido pela experimentação, de modo que ocorra a reordenação do mundo percebido, em que 
o entendimento do outro é mediado por comportamentos e por experiências pessoais e da 
sociedade em que vive."46 

 

Em suma, pode-se colocar que o MAEA utiliza a coleção de Artesanato Maxakali, e 

seu acervo de modo geral, visando estimular na população da ZMM a "compreensão do 

patrimônio histórico, cultural e ambiental nas relações de alteridade e diversidade". 47 Isto é 

conseguido relacionado a coleção à um contexto diferente daquele em que foi produzido, sem 

contudo desconsiderar as especificidades dos processos sócio-culturais aos quais se referem 

originalmente. Ao ressignificar tais objetos numa coleção museológica, o MAEA, em lugar de 

exoticizar, buscou traduzi- los a uma experiência ou realidade próxima a seu meio.        

         

Considerações Finais 

“...certas idéias surgem com tremendo ímpeto no panorama intelectual. Elas solucionam 
imediatamente tantos problemas fundamentais que parecem prometer também resolver todos 
os problemas fundamentais, esclarecer todos os pontos obscuros. Todos se agarram a elas 
como um “abre-te-sésamo” de alguma nova ciência positiva, o ponto central em termos 
conceituais em torno do qual pode ser construído um sistema analítico abrangente.”48  
 

 No intuito de sanar a lacuna ainda existente neste recente e vasto campo de estudo 

inaugurado na área da intangibilidade patrimonial, diversos autores tem se voltado à pesquisa 

não só com temas na nova área de concentração, mas também objetivando compreender 

melhor este conceito, suas possibilidades e limitações.49 Observa-se em contrapartida um 

certo risco de abandono das temáticas ligadas ao dito patrimônio “tangível”. Dentre as 

justificativas à este iminente processo, está a apresentação de uma suposta dicotomização que 

coloca as abordagens tradicionais como reflexo da elite e do erudito, enquanto os “novos 

                                                 
46  LOURES OLIVEIRA, A.P.P. ; OLIVEIRA, L.M. Patrimônio arqueológico e cultural da Zona da Mata 
Mineira In: Canindé, Xingó, nº 1, 2001. P 93/94 
47 Idem: p. 98 
48 GEERTZ, C. A Interpretação das Culturas. RJ: LTC, 1989.p.13 
49 Entre os estudos realizados, encontra-se o de Márcia Sant’Ana. Em sua argumentação a autora frisa que a 
preocupação com os “novos patrimônios” surge de “países asiáticos e do chamado Terceiro Mundo, cujo 
patrimônio, em grande parte, é constituído de criações populares anônimas, não tão importantes em si por sua 
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patrimônios” expressariam o popular. Tal proposta pode mais confundir do que explicar. O 

estudo destas novas categorias patrimoniais deveras podem solucionar muitas questões. 

Entretanto há que se ter o cuidado para não se toma-la como a “grande chave” da produção do 

conhecimento na área patrimonial.50 A luz de novas propostas teóricas e questionamentos, os 

“antigos patrimônios” mostram que têm ainda muito a ser explorado. É necessário então que 

se explore. 

 Essas breves colocações acerca da “Coleção do Artesanato Maxakali” se fazem então, 

no intuito de contribuir para o estímulo da produção de novos conhecimentos sob novos 

enfoques em relação aos ditos “patrimônios materiais”, em específico, à cultura material. 

Toma-la enquanto objeto de pesquisa sob novas perspectivas e levando em conta as categorias 

de pensamento em que foram produzidas é um caminho que abre um leque para múltiplas e 

inovadoras abordagens.  

 

                                                                                                                                                         
materialidade, mas pelo fato de serem expressões de conhecimentos, práticas e processos rituais, bem como de 
um modo específico de relacionamento com o meio ambiente” (SANT’ANA, 2003: 49). 
50 Mesmo a proposição de se tomar o patrimônio enquanto uma categoria de pensamento, que parece ser no 
momento a melhor alternativa, carece ainda de melhores aprofundamentos para se ter melhor compreensão de 
suas  potencialidades e limites. 
 


