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RESUMO 

 

Trata-se de um estudo preliminar sobre a arte dos índios Kadiwéu, que vivem na Reserva Indígena Kadiwéu, 
a maior área indígena do Centro-sul brasileiro, no município de Porto Murtinho, Estado de Mato Grosso do 
Sul. Os Kadiwéu são considerados como os criadores de uma das melhores cerâmicas indígenas 
brasileiras, pela forma e pela decoração. Esse aspecto da tradição Kadiwéu sofreu importantes mudanças 
através dos tempos e espaços, mas, ao contrário do que ocorreu com outras tradições dessa sociedade, a 
arte de modelar a argila continua viva através das mãos das mulheres Kadiwéu. O artigo faz referência ao 
processo de sedentarização enfrentado pelos indígenas ao longo do século XX e retrata os diferentes 
espaços percorridos pela arte Kadiwéu. Nas cerâmicas encontram-se as marcas dos espaços deixados para 
trás, dos espaços percorridos e do atual. Uma leitura científica, através da geografia cultural, com a 
utilização de estudos produzidos por antropólogos, tais como Darcy Ribeiro, possibilita uma análise e 
questionamento sobre a arte Kadiwéu, no tocante aos estudos sobre o “lugar indígena”, bem como a 
organização sócio-econômica Kadiwéu. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata-se de um estudo preliminar sobre a arte, em especial a 
cerâmica, desenvolvida por índias que vivem na Reserva Indígena Kadiwéu, a maior área 
indígena do Centro-sul brasileiro, localizada no município de Porto Murtinho, Estado de 
Mato Grosso do Sul. Os Kadiwéu são considerados criadores de uma das melhores 
cerâmicas indígenas brasileiras, tanto pela forma como pela decoração, razão pela qual 
a produção da cerâmica é analisada mais detidamente no texto. Além disso, esse aspecto 
da tradição artística Kadiwéu sofreu importantes mudanças através dos tempos e espaços, 
mas, ao contrário do que ocorreu com outras tradições dessa sociedade, a arte de 
modelar a argila continua viva através das mãos das mulheres Kadiwéu, sejam elas 
jovens ou idosas. O artigo faz referência ao processo de sedentarização enfrentado pelos 
indígenas ao longo do século XX e retrata as mudanças e permanências na arte Kadiwéu. 

Nas cerâmicas encontram-se as marcas dos espaços deixados para trás, dos 
espaços outrora percorridos e dos atuais espaços ocupados por esse povo indígena. A 
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proposta de investigação científica da arte indígena Kadiwéu foi realizada através da 
geografia cultural, pois: 

 

Mapa 1 – Localização da Reserva Indígena Kadiwéu  
no município de Porto Murtinho, MS. 

 

O geógrafo cultural não está preocupado em explicar o funcionamento interno 
da cultura nem em descrever completamente padrões de comportamento 
humano, mesmo quando afetam a superfície da Terra, mas em avaliar o 
potencial técnico de comunidades humanas para usar e modificar seus habitats 
(WAGNER; MIKESELL, In: CORRÊA; ROSENDHAL, 2003, p. 31). 

Foram utilizados, também, estudos produzidos por antropólogos, tais como Darcy 
Ribeiro (RIBEIRO, D., 1950; RIBEIRO, D., 1980) e Claude Lévi-Strauss (LÉVI-STRAUSS, 
2001), dentre outros, que possibilitaram uma análise sobre a arte Kadiwéu no tocante às 
investigações sobre o “lugar indígena”, bem como a organização sócio-econômica 
desses índios, através de diferentes tempos e espaços.  

Os Kadiwéu, também conhecidos por “índios cavaleiros”, “guerreiros” ou Ejiwajegi 
(lê-se “edjiúadjegui”), como se autodenominam, ocupavam grandes extensões da região 
oeste do atual Estado de Mato Grosso do Sul, abarcando terras que hoje pertencem a 
esse Estado, ao Estado de Mato Grosso e ao Paraguai. Os Kadiwéu são oriundos do 
Chaco, remanescentes dos antigos Mbayá-Guaikuru. No final do século XIX, com o 
progressivo processo de sedentarização do grupo, os índios tiveram a demarcação da 
Reserva Indígena Kadiwéu assegurada pelas forças políticas do governo estadual. Ao 
longo do século XX, entretanto, os Kadiwéu enfrentaram diversas tentativas de usurpação 
de terras e viram suas áreas arrendadas a pecuaristas não-índios, com a anuência do 
órgão indigenista da época, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI). A definitiva 
demarcação da Reserva ocorreu somente na primeira metade dos anos 1980, o que não 
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significou o fim dos conflitos fundiários na região onde vivem esses índios. Atualmente, os 
Kadiwéu concentram-se unicamente no Estado de Mato Grosso do Sul (MS), sendo os 
únicos representantes da família lingüística isolada Guaikuru, no Brasil. 

Junto aos Kadiwéu vivem, ainda, índios Terena e Kinikinau e toda essa população 
indígena está distribuída, sobretudo, em cinco aldeias: Barro Preto, Bodoquena (a maior 
delas, com mais de mil indígenas na atualidade), Campina, São João e Tomázia. 
Tradicionalmente, os Kadiwéu são conhecidos como índios que vivem de caça, coleta e 
da criação de gado, além da arte em cerâmica. A população da Reserva Indígena 
Kadiwéu faz uso corrente da língua indígena, comunicando-se cotidianamente através 
dela, além do Português. A Reserva Indígena Kadiwéu possui fauna e flora extremamente 
diversificadas em função, principalmente, do fato desta área inserir-se no ecossistema do 
Pantanal Sul-mato-grossense e da presença da Serra da Bodoquena (200 a 700 m), que 
constitui um relevo com características muito diferentes daquelas normalmente 
encontradas no Brasil Central. Geologicamente, a Reserva apresenta na maior parte de 
seu território, a Formação Pantanal1. Encontram-se na Reserva, três unidades 
geomorfológicas: a Serra da Bodoquena, a leste-nordeste; as Planícies Coluviais Pré-
Pantanal, a nordeste-centro-sul e a Depressão do Apa, a sudeste.  

Em se tratando de uma sociedade indígena como a dos Kadiwéu, um vasto 
conjunto de temas ligados à arte e geografia poderia ser elencado para um estudo mais 
aprofundado. Dentre eles, a arte de produzir cerâmica desperta nos pesquisadores 
questionamentos em função das transformações e das permanências sofridas por essa 
atividade. Através dela, pode-se analisar e discutir os aspectos mais mutáveis e os mais 
permanentes de uma dada cultura. Não se pode, porém, separar a análise dos objetos 
de cerâmica de uma visão mais ampla da sociedade que a produz, pois: 

O conhecimento pleno de um objeto requer em suma, que o consideremos em 
seu contexto mais amplo e em sua característica de sistema (as articulações de 
significação entre vários objetos que, relacionados, ‘falam’ sobre as concepções 
de mundo do grupo social que os produziu), analisando as muitas dimensões e 
as múltiplas significações que, nas sociedades indígenas, nele estão sempre 
materializadas e resumidas (VIDAL; LOPES DA SILVA, In: LOPES DA SILVA; 
GRUPIONI, 1995, p. 372). 

Entre os Kadiwéu, por exemplo, a arte plumária é quase inexistente, ao contrário 
da cerâmica, expressão maior da arte desses índios. Dentre outras sociedades indígenas 
brasileiras que também produzem cerâmicas estão os Waurá, os Karajá, os Asurini, os 
Tukano, os Munduruku, os Kaingang e os Tikuna. 

 

                                                 
1 A Formação Pantanal compõe-se de sedimentos arenosos sílticos-argilosos, argilo-arenosos e areno-
conglomeráticos semiconsolidados e inconsolidados. Apresenta depósitos fluviais e lacustres em áreas 
periodicamente inundáveis e ou sujeitas a inundações ocasionais, bem como diferenciações pedológicas 
ocasionadas principalmente por oscilações do lençol freático (Cf. GOVERNO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, 1989). 
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TRADIÇÃO: O FABRICO DA CERÂMICA ENTRE OS KADIWÉU 

A arte Kadiwéu tem na atualidade sua maior expressão na confecção de cerâmica 
(enodagagi, em língua Kadiwéu). É no processo de decoração das peças que as 
ceramistas demonstram grande habilidade e manifestam claramente um estilo étnico, na 
medida em que, por intermédio da arte, reafirmam tradições culturais e contribuem para 
a preservação da identidade étnica do grupo. A arte, entretanto, não se sustenta sozinha, 
pois reflete um conjunto de valores e heranças culturais, sem os quais estaria fadada ao 
desaparecimento (cf. SIQUEIRA JR., 1993). 

A produção de cerâmicas entre os Kadiwéu nos dias de hoje está voltada quase 
que inteiramente para o comércio e constitui importante elemento da economia familiar 
dos indígenas. Por meio do comércio de artesanato, as mulheres contribuem 
sobremaneira para o sustento de maridos, filhos e agregados. Essa importância 
econômica foi ainda maior em passado recente, quando a Casa do Artesão, em Campo 
Grande, e as lojas Artíndia, da Fundação Nacional do Índio (Funai), espalhadas por 
algumas capitais brasileiras, compravam peças em grandes quantidades e distribuíam-nas 
pelo país e para o exterior. De certa forma, pode-se afirmar que houve uma saturação 
dos atuais mercados consumidores de artesanato, bem como um progressivo 
distanciamento do artesanato indígena dos centros consumidores. 

A confecção das peças em cerâmica segue técnicas tradicionais. Para o fabrico de 
um pote (boote, em língua Kadiwéu), seja de qual tamanho for, uma boa quantidade de 
argila (barro2 ou napaloaga, em idioma Kadiwéu) é necessária. A arte da cerâmica é de 
exclusividade das mulheres Kadiwéu. No entanto, 

[...] algumas tarefas são destinadas aos homens, principalmente a missão de 
encontrar o pau santo do qual retiram uma resina de cor negra com que [as 
mulheres] pintam os potes e peças de cerâmicas que são de reconhecidas 
qualidade técnica e artística (PADILHA, 1996, p. 122).  

Para encontrar o melhor barro, as mulheres caminham pelo meio do cerrado, a 
fim de localizá-lo. Seguem em grupos de artesãs, pois, assim, além de fazerem 
companhia umas às outras, se ajudam e se protegem contra animais selvagens, tais 
como a onça-pintada (Panthera [Jaguarius] onça), ainda bastante comuns na Reserva 
Indígena Kadiwéu. O barro é localizado em terrenos alagadiços, às margens de lagoas e 
de pequenos córregos. Na área onde o barro é explorado, os visitantes podem encontrar 
vários buracos de até um metro de profundidade, escavados pelas mãos ágeis das 
mulheres Kadiwéu. Essa matéria-prima, entretanto, já não está mais tão próxima das 
artesãs como nos “tempos de antigamente”. 

Depois de ser coletado, o barro é levado até a casa da artesã. Às vezes, duas ou 
mais mulheres se unem para produzirem, em conjunto, as cerâmicas. Do barro são 
retiradas impurezas, tais como galhos de plantas, pedras e folhas e após esse processo 

                                                 
2 A palavra barro é utilizada no presente texto como sinônimo de argila, que consiste em silicatos de 
alumínio hidratados que constituem os minerais silicosos (Cf. RIBEIRO, B.,1988). 
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de limpeza, ocorre a produção do antiplástico. A etnógrafa Berta Gleizer Ribeiro assim 
define esse material: 

Para a confecção da cerâmica, ocorre, normalmente, a adição de materiais 
desengordurantes ou temperos (anti-plásticos) [sic] que endurecem a argila. 
Encontram-se, não raro, misturados aos depósitos de barros naturais. 
Distinguem-se os constituídos de [...] substâncias inorgânicas: grãos de quartzo, 
mica, feldspato; cacos triturados; pedras calcáreas, areia, terra, tijolos e telhas 
triturados [...] (RIBEIRO, B., 1988, p. 30-31).  

O antiplástico torna-se importante no fabrico da cerâmica, pois o material 
orgânico ou inorgânico introduzido na massa de barro destina-se a produzir condições 
propícias à secagem e queima da cerâmica. O antiplástico utilizado pelas artesãs 
Kadiwéu é formado pelos cacos de cerâmicas que se quebraram em processos anteriores 
de fabricação. Depois de serem triturados e peneirados, os cacos, reduzidos a pó, são 
adicionados à massa principal e bem misturados. Somente após essa etapa é que ocorre 
a superposição de roletes de barro já preparados, amoldados com a concha de uma 
colher de metal para dar formato às peças. Assim que o pote de barro estiver pronto, 
segue-se a marcação dos padrões decorativos efetuados com um cordão de caraguatá 
(Bromelia pinguin L.)3. Entre as artesãs não há a produção de dois potes iguais, por mais 
semelhantes que possam parecer. Cada peça é única e não se repete. Um pote grande 
de cerâmica pode ter mais de quatro campos decorativos, marcados horizontalmente 
pelo cordão. 

As últimas etapas do processo são a queima das peças ao ar livre, quando se 
juntam todas as peças que irão ser queimadas em uma grande fogueira produzida com 
madeira de angico4 (Piptadenia colubrina) e a pintura realizada com o pau santo 
(Kielmeyera coriacea), estando a peça ainda quente, depois o branco do caulim e os 
barros coloridos.  

O preparo do pau santo é feito da seguinte forma: os pedaços da árvore são 
cortados em tiras pequenas e finas e cozidos na água. O cozimento provoca o 
desprendimento de uma substância gordurosa que fica na superfície da água fervente. A 
“gordura” é colocada aos poucos na água fria e endurece, adquirindo consistência de 
mel de abelhas. Em contato com a peça de cerâmica, a resina, cuja coloração escura 
varia de intensidade de acordo com a ceramista, é espalhada com os dedos. Segundo o 
antropólogo Jaime Garcia Siqueira Jr., “[...] as principais cores são o preto, o vermelho, 
o amarelo e o rosa, uma vez que o pigmento verde é difícil de achar e o azul não existe” 
(SIQUEIRA JR., In: VIDAL, 2000, p. 270). À exceção do preto do pau santo e do branco 
do caulim, todas as outras cores são obtidas de barros coloridos, encontrados em 
diferentes locais da área indígena. O brilho peculiar das cores rosa (yotinima, em idioma 
Kadiwéu) e amarela (igowi, em idioma Kadiwéu) deve-se ao fato de serem extraídas de 
pedras (mica). 

 

                                                 
3 Planta herbácea, da família das bromélias, de cujas folhas, ensiformes, coriáceas, se extrai fibra sedosa, 
própria para cordoaria, tapetes, capachos e mantas para sela. 
4 Nitagigo, na Língua Kadiwéu. 
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Foto 1 – Pratos com padrões Kadiwéu. 

Coleção particular José Luiz de Souza. 

Foto 2 – Pote e peças zoomorfas com 
padrões Kadiwéu.  

Coleção particular José Luiz de Souza. 

 

Uma inovação na aplicação de pigmentos na cerâmica Kadiwéu que vem 
ocorrendo nas últimas décadas é a mistura de pau santo com a resina de almécega 
(resina de aroeira5), em que a coloração preta adquire maior brilho e durabilidade. Os 
potes para uso doméstico não são decorados e são preferencialmente confeccionados 
com o barro preto, mais difícil de ser encontrado e responsável por uma maior 
durabilidade das peças, utilizadas para guardar água e alimentos. Comparando-se as 
coleções mais antigas mantidas em museus pode-se afirmar que a construção formal da 
cerâmica Kadiwéu alterou-se muito pouco com o passar do tempo. 

A aprendizagem do trabalho ceramista e da arte decorativa começa desde cedo 
entre as mulheres e, com isso, praticamente todas elas, jovens ou idosas, possuem e 
preservam dotes artísticos, ao contrário dos homens, que não praticam mais, hoje em 
dia, atividades artesanais tradicionais — trabalhos em metal e entalhes em madeira —, 
observados por Darcy Ribeiro ainda no final da primeira metade do século XX, quando 
esteve entre os Kadiwéu como pesquisador do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Assim, 
o aprendizado das técnicas artesanais, do acervo de padrões decorativos e da noção de 
simetria dos desenhos, transmitido às gerações mais novas pelas anciãs Kadiwéu, 
contribui de forma decisiva para a preservação de um estilo étnico. A evolução da arte 
Kadiwéu e sua preservação, atualmente sob a forma de artesanato para a venda, estão 
marcadas pelas receitas tradicionais de fabricação. Há alguns anos atrás, por exemplo, 
uma agência de fomento a empreendimentos comerciais e empresariais esteve entre as 
Kadiwéu, para incentivar-lhes a fabricação de cerâmica e sugeriu a utilização de 
antiplásticos artificiais que visariam substituir os já utilizados tradicionalmente, além de 
um fixador industrial para as cores, uma vez que os barros coloridos são adicionados à 
peça após a queima e não anteriormente, o que dificulta sua manutenção. A sugestão foi 

                                                 
5 Árvore ornamental, da família das anacardiáceas (Schinus molle). 
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rechaçada, pois as indígenas perceberam que passariam a depender da compra desses 
materiais para o fabrico da cerâmica.  

Se por um lado, existe a resistência à mudança da técnica de fazer cerâmica, por 
outro, essa arte sofre os efeitos da comercialização. Além da cerâmica, as mulheres 
Kadiwéu produzem cestos (etacani, em língua Kadiwéu) e abanos (wajoidi, em idioma 
indígena) de carandá (Copernicia alba), além de couros pintados. Apesar dos produtos 
confeccionados pelas mulheres Kadiwéu serem de reconhecida qualidade técnica e 
artística, as artesãs enfrentam dificuldades de comercialização nas cidades, conseguindo, 
na maioria das vezes, preços irrisórios pelos artefatos. A comunidade indígena, 
interessada em discutir alternativas para melhorar os preços e provocar maior difusão na 
venda do artesanato, criou até mesmo uma associação das artesãs ceramistas Kadiwéu.  

Assim, atualmente, os compradores de cerâmicas são, na maior parte, 
estrangeiros ou turistas de outros estados brasileiros. Os turistas originários de Mato 
Grosso do Sul, já acostumados visualmente aos padrões Kadiwéu, valorizam pouco a 
cerâmica, o que indica a saturação desse mercado de artesanato em âmbito regional. Os 
padrões criados por essa sociedade indígena são largamente utilizados, inclusive na 
identificação do Estado de Mato Grosso do Sul. Apesar de essa identificação ser positiva 
para a população indígena, a saturação no uso dos padrões faz com que sejam 
enfatizados apenas alguns deles, que representam uma pequena parte do imenso acervo 
artístico Kadiwéu, o que promove uma idéia errônea a respeito da capacidade de criação 
das indígenas. 

 

A MUDANÇA E A PERMANÊNCIA DE UM ESTILO 

Darcy Ribeiro apontava o deslocamento do antigo habitat do Gran Chaco e dos 
campos do Pantanal para a Região da Serra da Bodoquena como um dos fatores 
principais pela queda da qualidade e produção dos artefatos indígenas, sobretudo no 
caso da cerâmica Kadiwéu. No entanto, o que se percebeu foi que ao longo do tempo 
não ocorreu exatamente o descrito por aquele pesquisador. Com o processo de 
sedentarização consolidado, os Kadiwéu passaram a explorar uma região muito rica em 
minerais e em diferentes qualidades de argila. Esse conjunto de fatores permitiu “[...] a 
continuidade da cerâmica com os mesmos padrões técnicos tradicionais descritos em 
linhas gerais desde os tempos de Sanchez Labrador” (PADILHA, 1996, p. 119). Sanchez 
Labrador foi um padre jesuíta que viveu entre os Mbayá-Guaikuru, ancestrais dos atuais 
Kadiwéu, no século XVIII. Em sua vasta obra descreveu costumes, língua, cosmologia e 
anotou aspectos da produção, ainda incipiente, de cerâmica entre os índios. Nesses três 
últimos séculos, é evidente que houve modificações nos traços culturais dos Kadiwéu, mas 
justamente por isso é que a previsão do antropólogo Darcy Ribeiro, nos anos 1950, não 
se cumpriu. Ao longo do tempo, os Kadiwéu permitiram mudanças em sua cultura para 
sobreviverem e é o que fazem, também, atualmente. Assim, se adaptam aos novos 
tempos, marcados pelo intenso contato com a cultura não-indígena. 

Os Kadiwéu sabem que um longo processo ocorreu no desenvolvimento de suas 
artes, em especial na cerâmica e na cestaria. Para o geógrafo, trata-se de um importante 
indicador sobre a percepção e a cognição desse povo indígena em relação ao ambiente 
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no qual viveram no passado e em que vivem atualmente. O desenvolvimento da técnica 
para extração da resina preta do pau santo, por exemplo, é fruto de diversos 
experimentos que vêm sendo realizados há mais de cem anos, pelo menos. Assim, os 
índios procuram não derrubar uma árvore de pau santo, aproveitando, sempre que 
podem, os galhos encontrados no chão, tombados por alguma ventania ou tempestade, 
pois esta é uma madeira difícil de ser encontrada. No processo de tentativa, erro e 
acerto, os índios descobriram as propriedades da madeira para a retirada do verniz 
(resina). Os ambientalistas, em uma análise apressada, poderiam aclamar os Kadiwéu 
como possuidores de uma grande consciência ecológica, mas essa atitude de 
preservação se relaciona muito mais à necessidade do que a uma “consciência 
ecológica” propriamente dita. Afinal, os índios sabem que se destruírem as árvores que 
fornecem a preciosa resina, terão que ir cada vez mais longe para encontrá-la, o que 
poderá obrigá-los a se deslocarem para além dos limites da Reserva Indígena Kadiwéu. 

Na arte Kadiwéu manifestam-se dois estilos: um geométrico, formal, abstrato sem 
qualquer esforço de representação, que é o estilo de pintura decorativa das cerâmicas da 
qual se ocupam as mulheres. No outro, figurativo, desenvolvido outrora pelos homens, 
havia sempre a intenção de relatar, ficando os elementos formais relegados a um 
segundo plano. Estas são duas formas de representar a “vontade de beleza” (RIBEIRO, 
D., 1980, p. 255) em uma sociedade dividida em dois mundos: o masculino e o 
feminino. Daí porque se pode concordar com o antropólogo Jaime Garcia Siqueira Jr. e 
afirmar que a cerâmica é, de certa forma, política de mulheres entre os Kadiwéu. Assim, a 
arte da cerâmica demonstra a sobrevivência de rivalidades históricas envolvendo vestígios 
da antiga hierarquia Kadiwéu, dividida entre “nobres” (ou os Kadiwéu considerados 
“puros”) e “cativos” (filhos de índios de outras etnias conquistados nas incursões 
guerreiras do passado) além das constantes disputas de poder no interior dessa 
sociedade. Alijadas apenas aparentemente da política de homens, as mulheres recriam 
no espírito de seu território, a arte, sua própria política, afirmando-se e reafirmando-se 
como autoras. Entretanto, a mesma produção artística que identifica a sociedade a qual 
pertencem, faz com que a autoria da cerâmica se perca completamente na elaboração 
de inúmeras peças. Há uma contradição, pois se o ser Kadiwéu é identificado e se 
identifica através da arte da cerâmica, no limite dessa afirmação eles deixam de ser 
Kadiwéu para ser apenas “índios” aos olhos dos ecalailegi (não-índios, em idioma 
Kadiwéu). A cerâmica, legitimamente Kadiwéu, se transforma, assim, em artesanato 
indígena, uma arte anônima, mercadoria para os outros. Ultimamente tem havido uma 
valorização interna e externa da produção de figuras de animais (zoomorfos), 
especialmente por causa da reação favorável do mercado consumidor de artesanato 
indígena, que estimula cada vez mais esse tipo de produção. 

As modificações observadas no “lugar indígena” Kadiwéu após os diversos 
contatos com a sociedade não-indígena, dificultam a realização da arte da cerâmica. A 
Reserva Indígena Kadiwéu encontra-se hoje dividida em fazendas que são arrendadas a 
pecuaristas não-índios. O uso coletivo que se imaginou para as terras dos Kadiwéu 
alterou-se com o tempo, pois, atualmente, as mesmas possuem característica de uso 
privado, usufruídas apenas por algumas famílias. “Dona” de terras com ótimos pastos, 
parte da sociedade Kadiwéu, após anos de pecuária extensiva, observa impotente a 
degradação dos solos da Reserva. Para manter essa atividade, são derrubadas mais 
matas para a formação de novos pastos, vendendo-se, por vezes ilegalmente, a madeira 
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de lei cortada. O resultado é explícito: córregos secos e plantas que são encontradas 
somente após dias de caminhadas, além do desaparecimento de animais, que se afastam 
em busca de alimento e refúgio. As conseqüências disso para o desenvolvimento da arte 
Kadiwéu e para a sobrevivência do grupo são desastrosas. As matérias-primas ficam cada 
vez mais difíceis de serem encontradas nas terras indígenas. Apesar disso, na aldeia 
Bodoquena ainda é possível encontrar o barro próprio para os trabalhos, enquanto que 
em aldeias como Barro Preto, Tomázia e Campina, as indígenas não produzem 
cerâmicas, dentre outros fatores, devido à escassa existência das matérias-primas. Um 
outro fato interessante a ser observado é que a cerâmica Kadiwéu influenciou a produção 
de cerâmica entre as indígenas Kinikinau, habitantes da mesma Reserva, na aldeia São 
João. 

 

A ARTE DA GEOGRAFIA OU UMA GEOGRAFIA DA ARTE 

Entre os Kadiwéu, a essência da identidade étnica do grupo indígena se reflete, 
entre outras práticas, na cerâmica. A produção em argila se transformou, mas o padrão 
no qual a cerâmica é produzida há tempos manteve-se. Fazer cerâmica para as mulheres 
Kadiwéu compõe a parte que não se altera da tradição do grupo étnico. Dessa forma, é 
possível referir-se ao que pertence à tradição e ao que pertence à cultura de um povo 
indígena: nem tudo o que se refere à cultura é tradição, mas tudo o que é tradição 
compõe a cultura. 

As índias Kadiwéu fazem cerâmicas há muito tempo — e fazer cerâmica e 
desenhos envolvem questões de gênero, assim como o uso da língua6. O primeiro 
registro escrito mais sistematizado sobre a fabricação de cerâmica entre os Kadiwéu é de 
1886, do viajante Herbert Smith, e isso significa que elas já produziam peças de argila 
antes desse período7. No entanto, não se tem notícias, na fase predominantemente 
nômade, sobre esta atividade entre os Kadiwéu, o que faz acreditar que a cerâmica 
começou a ser produzida quando os índios começaram a se fixar em aldeias. Através dos 
trabalhos da etnóloga Branislava Susnik (1978, p. 11-12) pode-se verificar que talvez os 
Kadiwéu tenham aprendido a arte da cerâmica com outra sociedade indígena, os Guaná, 
ancestrais dos atuais Terena, Layana e Kinikinau. A esse respeito, Susnik afirma que: 

[...] as aldeias dos Cadiguegodis [Kadiwéu] não tinham locação separada das 
aldeias Guaná; a plantação, [...] e o lote apto para o pastoreio de cavalos [...] 
se uniam; no habitat Kadiwéu se intercambiavam a ‘dimi’ (casa grande de 
esteiras) com as ‘peti’ (casas comunais) Guaná. Esta estreita convivência local 
contribuiu a uma maior ‘guana-ização’ dos elementos culturais dos Kadiwéu que 

                                                 
6 Na sociedade Kadiwéu, os homens falam uma língua e as mulheres, outra. Mesmo que o diferencial seja 
uma simples sonorização diferente como na expressão eu vi: JINADI (masculino) e JINAADI (feminino), ou 
na mudança total da palavra como Boa tarde!: ELE GOKIDI! (masculino) e ELE AWII! (feminino). Quem 
ensina o pequeno Kadiwéu desde pequeno é a própria mãe, pois ela deve conhecer as duas versões da 
língua, embora não fale a forma masculina em público. Uma situação como essa não é aceita pelo grupo, 
valendo também para o garoto que se expressar através da forma feminina. Informação pessoal da Profª 
Martina de Almeida Kadiwéu ao autor, 2002. 
7 Cf. SMITH, 1922.  
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se transformaram posteriormente excelentes ceramistas e bons tecedores 
(SUSNIK, 1978, p. 11-12. Tradução do autor)8. 

Houve alterações importantes na cerâmica Kadiwéu, pois a textura, a qualidade e, 
principalmente, a função sofreram mudanças: o que antes era para uso próprio e para a 
troca, hoje é transportado em ônibus para ser vendido nas cidades mais próximas à 
Reserva, aproveitando-se a intensa atividade turística em cidades do Estado de Mato 
Grosso do Sul, tais como Corumbá, Campo Grande e Bonito. Desse modo, não se pode 
afirmar que a prática está desaparecendo ou que com a inserção e uso de vasilhas de 
plástico e panelas de alumínio, as cerâmicas Kadiwéu deixem de ser produzidas. Segundo 
Darcy Ribeiro, 

[...] os Kadiwéu são conhecidos como os criadores de uma das melhores 
cerâmicas indígenas brasileiras, [...]. Suas mulheres continuam fabricando estas 
louças de barro, porém, antes como curiosidade e por um prazer de virtuosas, 
que pela sua utilidade, já que a lataria civilizada vai substituindo galhardamente 
as antigas funções da cerâmica. Encontram um forte estímulo para a 
conservação desta técnica, na admiração que ela provoca nos seus raros 
visitantes que quase sempre a comparam à cerâmica dos Tereno, muito boa, 
quanto à técnica de fabrico, porém de decoração mais pobre (RIBEIRO, D., 
1980, p. 287). 

Com o fim das incursões guerreiras, entre o final do século XIX e o início do século 
XX, os Kadiwéu deixaram de trazer novos “cativos” para as aldeias. Eram as mulheres 
“cativas” — vítimas das ações de saques a outros grupos — quem realizavam os serviços 
domésticos, liberando as Kadiwéu “nobres” (de origem “pura”) que, assim, conseguiam 
tempo para a criação e produção das pinturas corporais. Gradualmente, o corpo deixou 
de ser o suporte para essas pinturas. Por outro lado, na passagem do século XIX para o 
século XX, há uma desestruturação social Kadiwéu, pois eram apenas as mulheres 
“nobres” quem faziam as pinturas. Assim, todas as mulheres Kadiwéu, “nobres” e 
“cativas”, transportaram para a cerâmica a “vontade de beleza” com que eram feitas as 
pinturas corporais. 

As peças ganharam novos significados, sentidos, tessituras e, também novos 
formatos. Atualmente, muito além da “vontade de beleza”, as indígenas Kadiwéu 
produzem cerâmicas para subsistência econômica das famílias. É a ressignificação 
proposta pelo etnólogo João Pacheco de Oliveira ao afirmar que “operadores externos 
são ressemantizados e fundamentais para a preservação ou adaptação de uma 
organização social e um modo de vida indígena” (OLIVEIRA, 1999, p. 117). As artesãs 
deram outras funções às cerâmicas, ou seja, as ressemantizaram. Continuam a produzi-
las e são estimuladas a isso, principalmente, porque é intrínseco ao ser Kadiwéu e ao ser 
mulher Kadiwéu. E pela experiência de campo do autor entre 2000 e 2004, como 
professor na aldeia Bodoquena, observou-se que a produção de cerâmica Kadiwéu vai 
existir por muito tempo, tal como a utilização da língua indígena. Há, ainda, uma 
questão estética, como no passado: 

                                                 
8 Traduzido do original em Espanhol. 
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[...] Quais os campos de atividade a que a sociedade Kadiwéu dá mais 
atenção? Não pode haver dúvida que tem sido o embelezamento do próprio 
corpo e dos objetos de uso pessoal, a fabricação de vasilhames de barro para 
uso doméstico, os trabalhos em madeira, os trançados e tecidos que 
começavam pela própria casa, antigamente feita de esteiras, os artefatos de 
couro, de metal e de sementes e contas (RIBEIRO, D., 1980, p. 258-259). 

O fabrico de cerâmica é uma das marcas da alteridade Kadiwéu. O sentimento 
estético, chamado por Darcy Ribeiro de “vontade de beleza”, constitui-se em “um surplus 
de trabalho e beleza vindos da importância do objeto e do prazer de construí-lo” 
(PADILHA, 1996, p. 54)9. Os Kadiwéu se reconhecem nisso e são identificados por essa 
manifestação artística, independente de todas as elucubrações que se possa fazer a 
respeito. 

Darcy Ribeiro citou outros modos de expressar essa “vontade de beleza”, modos 
que não tinham tanta atração econômica aos olhos dos não-índios, como, por exemplo, 
“[...] os trabalhos em madeira, [...] os artefatos de couro, de metal e de sementes e 
contas [...]” (RIBEIRO, D.,1980, p. 259), esses modos, sim, foram desaparecendo no 
decorrer do século XX. Os dois principais motivos que fizeram com que esses modos 
desaparecessem foram o processo de sedentarização (que eliminou as incursões 
guerreiras, dificultando as trocas, em que os homens Kadiwéu adquiriam os metais que, 
quando amassados, transformavam-se em jóias) e o fato das moedas, hoje, possuírem 
valor econômico para esses índios, afastando a possibilidade de os Kadiwéu continuarem 
amassando moedas. Os antigos o faziam, pois não tinham sequer a noção da valoração 
econômica do metal. 

Assim como deixaram de ser nômades, devido ao processo de sedentarização 
forçado pelo governo, outras inserções foram observadas no cotidiano indígena. 
Geograficamente, os Kadiwéu estão cercados por diversas formas de relevo (rios, serras, 
etc.), embora isso apenas os proteja relativamente das influências da sociedade não-
indígena. Para continuarem sendo os verdadeiros donos da terra indígena a que têm 
direito em usufruto, precisam continuar se afirmando Kadiwéu, além, é claro, de conhecer 
os limites de suas terras, o que remete à idéia de mapas. Realmente, os padrões criados 
pelas artesãs até poderiam ser considerados como mapas mentais. O mistério que 
envolve esses padrões, tão estudados por pesquisadores, faz com que se imaginem 
“registros móveis” na forma de cerâmica. Enfatiza-se a utilização de uma idéia de mapa, 
tal qual preconizada por Jörn Seemann, não se tratando, portanto, de definir esses mapas 
como frutos da cartografia, mas de uma visão do mundo que expressa a idéia de 
espacialidade peculiar dos indígenas.10 

No caso dos Kadiwéu, percebe-se a inserção de questões sociais e de hierarquia 
da antiga sociedade indígena, bem como a divisão sexual de trabalho existente entre 
eles. Além disso, como indicam os estudos de Seemann, a utilização das “cartografias 
culturais” não significa apenas compreender o mapa como artefato cultural, mas também 

                                                 
9  Itálico no original. 
10 Cf. SEEMANN, 2001. 
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levar em conta os mapas que jamais aparecem sob a forma material. Esta seria a arte da 
geografia ou uma geografia da arte, compreendida além dos suportes físicos, materiais. 

 

CONCLUSÃO 

São inegáveis as mudanças pela quais a sociedade Kadiwéu passou pelos últimos 
tempos e a fabricação da cerâmica não escapou a esse processo. A progressiva 
sedentarização do grupo ao longo do século XX e a fixação em aldeias muitas vezes 
distantes dos locais onde se encontram as matérias-primas de boa qualidade criam 
dificuldades para a plena realização dessa tradição cultural. Há, porém, a perspectiva de 
essa arte continuar como indicador da identidade étnica do grupo, apesar das mudanças 
sofridas, especialmente no último século. Há uma necessidade que hoje as índias 
possuem de continuar fazendo cerâmica e não por que exista somente a “vontade de 
beleza”, mas porque há também uma necessidade econômica, dentro e fora das aldeias, 
como no caso das índias Kadiwéu citadinas, que vivem da produção e venda da 
cerâmica. Afinal, 

A arte feminina identificada com a criação simbólica, desdobramento da função 
feminina e unidade guerreira, interpretando uma hierarquia que, mais que seu 
desejo de resguardar-se na pureza das castas, viveu a utopia do guerreiro. Hoje, 
a simplificação do estilo através da simetria reflexa de suas artistas, no entanto, 
segue pintando incessantemente a concretude ou a marca da etnia (PADILHA, 
1996, p. 127). 

Uma geografia da arte Kadiwéu não pode desconsiderar esses valores espaciais e 
temporais, sob pena de não se conseguir enxergar com clareza o que há por trás dos 
arabescos, volutas e espirais desenhados na argila com o cordão de caraguatá pelas 
hábeis mãos das artesãs. As mulheres Kadiwéu fazem cerâmicas por que necessitam 
sobreviver, tanto física como culturalmente. As dificuldades se traduzem também no fato 
de que hoje a Reserva Indígena é percebida pelos Kadiwéu como um território 
descontínuo, retalhado por cercas e fazendas; povoado por ecalailegi e gado. Uma terra 
reservada para todos, mas usufruída por poucos na atualidade. De certo modo, a 
cerâmica também passou por uma ressignificação profunda de sentidos. Os Kadiwéu 
ressignificaram, dentre os inúmeros elementos de seu antigo ethos, a produção da 
cerâmica para continuar sendo o que sempre foram. Geográfica ou artisticamente 
falando, nas mudanças são também reafirmados os valores da tradição. 
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