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Arte dos lndtotf Kadtuéu 

DARCY RIBEIRO 

A1N~A hoje. depois da Antropologia se ter libertado das teorias 
que procuravam explicar o comportamento doe;; membros das sociedades 
não-euroli'éias, mais simples, por uma mentalidade primitiva ou pré-lógica, 
continua-se falando de arfe primiti''ª e muitas v~zes com todos os pre-
conceitos daquelas falácias. ' 

.Na realidade não há qualquer distinção de natureza entre a nossa 
arte e a dos povos não-europeus, tecnicamente menos desenvolvidos. 
Ambas podem ser melhor compreendidas se encaradas como expressões 
dos diferentes modos de sentir, de pensar e de fazer das respectivas so
ciedades, e como intrinsecamente iguais, ou comparáveis, enquanto re
sultados de impul~os humanos comuns. 

Para os fins d~ste trabalho {l) consideraremos arte ou atividade 
artística, todo produto de uma preocupação estética, de uma vontade 
de beleza, quando resulta numa obra de alta perfeição técnica. Como esta 
preocupação e suas resultantes são muito mais comuns naquelas socie
dades não mercantilizadas, onde cada indivíduo, ou cada grupo lamilial, 
produz, ou mesmo cria, os objetos de que necessita, serão mais freqüentes 
entre elas as ohraJ' de arte e os arli.riaJ'. Nesta acepção os elementos ,a es
tudar aqui poderiam ser um vaso de barro, um arco decorado com penas, 
ou um desenho tatuado no rosto, desde que f&sem resultados de alto apu
ramento das respectivas técnicas, deixando de constituir meros produtós 
industriais para serem objetos de gôzo estético. 

O membro comum de uma sociedade mais simples que não.sofre uma 
estratificação de molde a impe'di-lo de exercer outras atividades além 
daquelas diretamente ligadas à subsistência, tem maiores possibilidades 
de satisfazer sttas necessidades estéticas e coloca mais vontade de per
feição tm cada uma de suas obras. Trançando um c~sto de palha ou en
talhando um cachimbo de madeira, ~le se esforça por criar uma obra 
perfeita, nova e bela, dentro dos padrões rígidos que sua cultura lhe imptle, 
encontrando intenso prazer em conformá-la. a seus ideais de bele?.à. Goza 
de maior integração no grupo e de uina vivência mais profunda dos va.: 
lores comuns. Se, de um lado, a sociedade restringe sua liberdàde de ex
pressão, obrigando-o a exercitar seu espírito criador dentro de limites 
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rigidamente marcados pela tradição, por outro lado, assegura-lhe uma 
escala de valores conhecida de todos, em nome dos quais suas obras serão 
julgadas, tomando-se por imperfeição tôda fuga dos padrões estabele
cidos. 

~ .u."l~ tr. V''~ .· , 

Contu_do, também nessa sociedade, ainda que maior número de in-
divíduos seja capaz de apreciar a virtuosidade de um artis~ e até de 

\ 

~?F~r.si.,~.r.,,~1~'~ ~~écp\ça, . ~~P1.: :t9_,,çlQ~c.~~<;>1,ax~isJa~~~1i~qQne~. 1 Q~/t>çuco~ que 
é!-lçal'!~xµ1 , u~ .peJ.1~cr~são t~écQ;~Ç% ,fo.1~ ,\Jh~s; ~r~i:,tà, .çri~;.rs.09-ra§,r~º~ªf: 
q9~ .~~\~onjprm~m.:!!~tr!~~:Qt~?,s,~ <lfM?rll\~§ Ç.o (,.gr~pp,~ .~ã? .~PlC?1:µ,l}:ç1çe-~Y 
~oP4~c~pfi, ~ .• wves;~p.çiadqs,Hgpzanq.9,_yde\"\lll\ ~,1:ró.bJico.i .tãq -~111plg-!; .co~-
preensivo e · exigente como· jamais encontraria j ,y~1 n9s§9 .- ~a.rt\~q., •.. :\ "·' 

· ' .. A art~, . ~e'-4~.r qµe qµalguer . Ç,\1.trp ~s~,to d~ cul!ttt~! . ~:iJ.:prjm~ a ex-
"" S , :1:. f1.I .c;.,...,..\ .. 1 ... ~:.~1. .;. t}.,. )f;i , fi t1 i)~ t..Íl.I".,.. 4 .. .., :;;J.1_,1!.. l.J..w.J ;;..~/ 

~Fif~çi~ r~?.~pPv,'-?,~qu~ ª?:~lP-HJt:~~:9·) ~1sº~f:~t;1 r·~~IJ:trp Jl~ ~~a . . ~Qnf!pl!;'ªçf~ 
Cultural . ela Qo9e. ~r plçnS;µi~nt~·: c~mpi:eeAd~da. ~ ap,r~c1à;da. Nos~o .. · ·~· .. "'i"" ,. r11tff~·' .-:f,n,:1: J.,.,, ::; .,,;t.c,-t. }r, unM:.r~ , ;•1 ·" ! , .• . >':.Y' ~.;.1.!',. 

~~j.e ~i~<? : ~~ , J?.f~~~~i t{~ b~!ro -=t é. 3:J3ftr~e13frr ~ r ~fl ~' e.~!f-1 :/rl?.1},9~P'.~ã<J,.; ~a.,s . _1ar~~f 
grªficas é plásticas de um peq .. Qeno grupn; indígena que se v~i extinguindp, 

~ ... r ryv~J'J .,,-. ..;(•J··, (. ... ~~ ~4["1'f't.~ ' -~ !"'• L ~"' ! ~~ • .,. (~·1~ " ~.~ .. 1 t, • !' >{)' -... 'l "") . ..._ ,,.. \' • ...,, ~ _-.~ , z·"• ~ . ~ ..- ,,._... 4--, .... . ~ .. ;i. .,_ ,. ,. • ~ ..r....1--,;. ";:)-- _.,.. ''""' """.. _,. .. • ... • - - _, """ 1 • • 

esmagado pela expansão avassala5\fl~fs'~. ,~l~ ~~s~.ªr ~~~~?ff}~~' rrP1~~ ~~-1-:: de-_ 
saparece conservando uma - fisionoi,nia .. cu!tural p~6pria . 

. , . ' Mlii: a~tes ~~ ~ffa~tá1rf:;'?d~s' ' iti~nif~st~Ç~~ ':êstétici!.~ êl~~se·:-gr-&i>'Q, ve
~~o~' uni ;Fóu~d).de, ~liã,;,JiistStir1pR;:~1rtie'iliôif ã\raíiJrPq~~ irtlf~ên~i~s"'e~~ 

' 1 ~ . ~,, 1 . . .., > . , . " ~ ., ,. ,.. ~ ~' ' ! ~r ,. ·or l l. ~ • ' 1 r· n .. , • !".: • ., • .• ttiitihà's' são• aêlm'is~íveis 'êní ; süá •"arte. >. • ~· ~-- • n<J >} <' '• '> U./ '; • ·" • >l 

.~ .. ~;; 1 l'Jr'l'r.·f ~l~L to ~,:.. ,. 43; - r)jni..t• u{~.i :":·~1rrf.;:iti:.:.1~1 ~5.U' t'J.>?f>q~:,,, '1· 
J • • 
t~.üt:..Cif..t 'Cf · !'i'.e 

, • L ''}!Í!. ' ',} ?.Í.HtH 
• 

t.kl i'J i, Hf> ~,ffi lJ "1 , •. L t)l1'I • 

• l 

, '·' Or. .Kadt:ttéu . sãó os ;,remanescerl.tes, .no< BFasil de nosso~ 1 dias,. dos: 
célebres• ,Jl:lb,,ayd,1 "Índto.r rCat1ál:eiroi/'i <lU ·6ealio.& Uaicut:UF:,· . de ~ ~que 'tanto s.e 
oe:u,para.m OS' .• <.::ronista.s .;Coloniais r~<ilo Rio rda··f Prata., . Ido: i Paraguai. 1 e . das 
Monçõe$ Paulistas. · .. .:s.J~t-~:J ., ''· ·:;·, ,,,, · .,. ·' ... i.! .... 

, ~ , As, p.rirp~irsis, ex~c;liçõ~s ,gµe/ ,aJra ~ess?;r~I]l . o GtéJ.p.de C..llfl~9 "' no co
n,i,êw 49 _. §éç9Jo ~yr,~ 5~j P!'9ÇµJ{l: d~ ~ll). Ç~ij]-}nhg ~ra -~s J~nd~ria~ 1 !llÇ>IJ:-, 
~--n~J!~ qe,,~9uro ,doí ;l?erq,, BS ~P.Ç .. <;>At11ar~pl _viy~.ndg l dtj.~ caQlin d~u~~Ç,'}~ , da 
cqlyta- ~ do>~g~, ~ .. ~1 tei:~~';:J;>a~_s. :e.~Jagadi~_s,.ia9 JQ!lgo,.,dq Rio._Paragµai,~ 
Dessa,._ ~gião, que ... i41,1rante .-0 _pe.r.j~dq· 4~sr,ehuy,é!s ~ t_r~-P.sf9r-n,ia em p~µ,. 
~Wlis. ~mpep~t~áveis e. ç~ .de~r!õs 1µ~: "éggç_a -~e ~~,tio,,: êlesr~ ~aí~µi, p'i\.ra 
~~~ r·g;ut;~r~.sJa. out.çosfgrup,~s.,,, volJa~d9- ~9 ~e~~ !errj,t6rio .inà~v~ssªveJ,. 

' . ~ -

\i.~.çes .4.e ~yaach~.s. r.'f:stas çon:p{ç,~,;çqp.tizjpuíra,~, 4 para _. a lsqbr.er~vência .. 
d~ alg~ns_tgru,JX>,s,, .J.f p4y4;Gl{4it.wY: ·~,_a ,Ç,~:>J:~.seJ~Y.ª"~~O. pe.-seq f>Ç\Jl'.~1:11QJ;J.io ,cul;
t1;1ral iP.ti !}~~ 4.i:a:s, , ~~i;ig~p.t9, 19uga~ triQs>s,J q~t1 s6 tiv1!ram _!::Qntactq 
COPl-A~ e~o~~ .!1\uit<> ~mtlis 1_t.açp~,,, forªm .. qo:wi~d'!.s te -~~ti:n~ta~~ - , _ü.-,~·,, 11.1 

• 

t 
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O aventureiro alell\ão ULRICH ScHMIDEL, que atravessoú o Chaco 
em 1542, compara as relações que observou entre grupos :Jfbayá-Güaikuru· 
e outros índios, com as que existia·m entre. camponeses e nol>res de sua 
pátria. Essas· tendências àe : domíriio seriam extraordinària-menfe de
senvolvidas, nos an'os seguintes-, com a adoção do cavalo, no que foram 
os pioneiros na .América·) do .Sul: · Como cavaleiros,· revolucionariam sua 
vida econômica, ·social: e políti'7a; 1 levando 'ª «redefinição ·da ' cultura em 
tôri;io •.dês8e novo elementó muito mais longe que jas tribos ·eqüestres da· 
América do Norte, .pois~ . .enquanto •aquelas usavam ô cavalo, 'apenas 
CGmo arma defensiva, os .Cavaleiros do Chaco ·:impuserami, com• ~le, ·seu' 
domwio sôbre . inúmeras o·útras tribos, reduzindo-as . à: vassalagem; e 
mantiveram sob constante ameaça, por mais de três · séculos, r os ' esfa~ 
beleqimentos europeus, chegando a representar o maior obstác!llo à co
lonização do Grande Chaco.,e um papel do maior destaque nas disputas. 

' 
~ntre espanhóis e portuguêses, jesuítas e bandeirantes, pelo domínio· 
da bacia do Rio Paraguai. 

A extraordinária yitalidade dêsse grupo senhorial foi mais uma . . ~ . . . 
vez demonstrada anos depois, quando o domínio do cavalo já ·não re-
presentava um elemento certo , ç\e vitória contra os novos invaso_r~;>. _que. . -

vinham em canoas, como sucedeu com ~s MoIJ.ções Paulistas .às\ -~inas..; 
de Cuiabá. Então os Gu~ikuru ,eqÜ~$tres ~.e aliaram aos cap.oe.i~s. fq.1Ja9uá,. 
também de língua Guaicuru, para levar adiante sua Ju4i e s~\1. P.omínio.; 

' ' ., 1 ~ • " • " 

e. se avalia em quatro m~l, o e~?me_ro de po~tuguêse~ que foxam, .µ,iortos 
por êles nesse ciclo, até tins do século XVIII. ~· ,, .l · 

A guerra foi para a sociec\ade Guaicuru uma fonte d~ ~iqu~~~ e de 
prestígio social, jà' que o' herói ·guérreiro era· o ideal máXimo' da cultura, . 
mas, principalmente, uma fonte de servos.' Roµban.do crianç..~s ·'de outro's:' 
grupos êles cobriam os claros abe~tos· em suas fileiras pel; 'prátiea' do 
abt>rto e infanticídio que levaram a uma escala .inigualada m~o pelos 

• .. > ~ • 

povos modernos. Esta forma de renovação da · sociédade, ··pela 'adoÇão, 
~ l . , . ~- . • .• 

antes que pela procriação, alcançou uma esca~ tal que R. F. 'AL?>iEIDA 

SERRA, comandante do Forte cOimh~a, avaliava o número ·'de' . ·:~~rda-. .., . . 

deiros Uaicurus'~ existente~ nas s\ias aldeias em 1802, em menó~ de 10% 
da 'população, 'todos os demais eram 'cativos trazidos de' ou~ras tribos' 

-. . . ~ ' t ·- :l ._ ' ... 

(1866, VII, p. 206). ,_ ·: ' ·. 
·Em sua luta cont~k os Âlhayá-Guaikúru, os,coloniza.dore-~ e~~ai1h6i~ 

e portuguêses usaram de todos os recursos, desde as expedições,'de ~xte~~ 
~ ., ~ . 

mínio .. até o comércio ~dei. aguardente; a ' con'taminação~ afravés do 'presente 
de roupas de variolosos, as alianças de paz, o subôrno e as tr~lções. A 
catequese jesuítica, priricipal'·reourso ·do. arsenal de pacifi~ação· dos tempô~ 



, 

coloniais, não foi negligenciada. E nem poderia ser, já que a Companhia 
ele Jesus era a maior interessada nes..,a obra, pois suas reduções, como os 
~ais avançados estabelecimentos europeus no Chaco, eram os objetivos 
de saque preferidos dos Guaikuru. Mas fracassaram tôdas as suas tenta
tivas, embora levadas a efeito com desusado estímulo e ajuda dos go
vernos provinciais, por empenho da própria coroa espanhola. Outros 
~issionários, depois da expulsão dos jesuítas, prosseguiram suas tenta
tivas, mas dêstes esf0rços o único resultado foi o estabelecimento de paz 
çom um grupo llfhayá-Guaikuru, conseguido por uin padre que foi viver 
com os índioc;, seguiu todos os seus coc;tumes, deixando-se arrancar as 
sobrancelhas e pestanas, casando-se entre êles e tendo filhoc; (F. R. DO 

PRADO, 1856, p. 56). . 
A área àe correrias dos cavaleiros Guaikuru, ao tempo de seu maior 

domínio, chegpu a alcançar Assunção, no PAraguai, o curso médio do 
Rio Paraná e Cuiabá, em Mato Grosso. Dominando êste território 
que era o centro de convergência de influênciac; culturais pré-andinas, 

patagÔ'nicas, do planalto central da bacia amazônica e das florestas 
subtropicais habitadas pelos Guarani; tendo em suas aldeias indivíduos 
tr~zidos 'de grupos em contacto com tôdas essas áreas, portadores de 
elementos de suas culturas, os fifbayá-Guaikuru sofreram profundas 
influências de tôdas elas. N ORDENSKlOLD, em sua análise da difusão 
de elementos culturais na América do Sul, assinala um número elevado 
de traços daqueles grupos nas culturas chaquenhas e ·entre os .il1ha.1Já• 
Guaikuru. 

Tiveram também amplas oportunidade<> de apreender elementos 
·culturais europeus no decorrer dos três séculos de contactos intermi
tentes, através dos portadores de cultura européia, homens e mulheres, 
negros e brancos, que viveram em suas aldeias como cativos; em suas 
visitas a Assunção e a Cuiabá, nos períodos de relações pacíficas, nas 
reduções jesuíticas em que viveram algumas de suas hordas, não obstante 
o curto período em que tiveram catequistas e, ainda, nos contactos com 
os postos militares espanhóis e portuguêses onde iam receber o sal, a 
prata e as contas com que êles disputavam a amizade dos .Jlhayá-Guaikuru. 
Finalmente, durante os últimos anos de convívio pacífico com a população 
paraguaia ·e bra~ileira vizinha, têm sido muito mais amplas estas opor
tunidades. 

Na fase atual, a adoção de elementos europeus é uma contingência 
à. qual ~les não podem fugir, porque a adaptação de sua economia ao 
mercado regional é sua co~dição básica de sobrevivência . 

• 
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Os Kadiulu constituem uma dás divers.as hordas }l/hayá.-Guaikuru 
que começaram a fixar-se cJefinitivamente à margem esquerda do Jlio 
Par~guai, pr6x.llno ao local onde se encontram hoje, nos começos do sé
culo XIX. No decorrer do último século foram-se reduzindo até cons
tituírem um s6 grupo, impedido de fazer a guerra e ~endo de acomodar-se 
aos meios de vida aprovados pelos seus vizinhos neobrasileiros. 

Atualmente· não chegam a três centenas de pessoas, vivendo princi· 
paimente da caça ao cervo e ao veado e da coleta de côcos e palmitos; 
acompanhando hoje, como vêm fazendo 'secularmente, o fluxo e refll,lXo 
das águas do Paraguai que inundam o Pantanal durante 5 meses e voltam 
vagarosamente ao leito, arrastando atrás de si a caça e o caçador 'Kadiuéu. 
Despojados de seus rebanhos - perdidos nas trocas com os brancos, 
principalmente no comércio de aguardente - os Índios CavaJeiros de 

· nossos dias, quase todos a pé, vivem como seus vizinl1os neobrasileiros: 
vestindo-se, pastoreando o gado, caçando e curtindo peles com os mesmos 
métodos dêstes; mas conservando, ainda, aJgumas das características 
do ant:go povo senhorial e dominador. 

Em suas aldeias, ao anoitecer, com a pequena família reunida ao 
redor da fogueira, sugando a pipa de chimarrãc, o Kadiuéu · recorda a 
vida antiga e suas hist6rias começam freqüe11.temente com essas pa
lavras: "EDIU-A.DIG (Kadiula) antigo era. a nação mais poderosa; 
êste mundo todo .foi nosso: tereno, xamacoco, brasileiro, paraguaio,. 
todos foram nossos cativeiros, hoje e<;tamos. assim." 

PAT~IllfÔNIO CULTURAL 

FRANZ BOAS, o grande mestre da antr(}pologia moderna, mostra 
que a arte de um povo se n1anjfesta naqueles campos em que suas ati
vidades industriais alcançam um alto grau de habilidade mecânica, como 
decorrência dos esfor~s para contornar as dificuldades técnicas e criar 
obras perfeitas. Quais são os campos de atividade a que a sociedade 
Kadiulu dá mais atenção? Não pode liáver dúv;da que t~m sido o embe
lezamento do pr6prio corpo e dos objetos de uso pessoal, a fabricação de 
vasilhames de ·barro para uso doméstico, os tralx1.lhos em madeira, os 
trançados e tecidos que começavam peja pr6pria casa, antigamente feita 
de esteiras, os artefatos de couro, de metal e de sementes e contas. Ób..fla
mente é nesses campos que encontramos suas obras de arte e entre os 
indivíduos que dêles se ocupam é que surgem seus artistas. 
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~' l 'A arte,1 cJko~· t'ados os ·aspecto~ d'ci culturá Kâ'diuétl., a traves~ em 
nossos dias \írila-' crise• de redefinição Ide· seus valorés, em ' vista das nlU-" 
danças que ·cre: processáram ' em ~sua socied~de. Somenté~'pode ser' com• 
preendida como produto de uma épóca de transição, e ~m grande parte, 

' 
como esfarço âe conservação de um patrimônio inidequado aos novos 
caminhos quê forám compelidos a tomar . 

• • • 
.. 

1

' • Um século de contacto pacífico/ 'de subjugação ·e de esforços para 
sé acomodar ao nosso sistema ecdnôÍ:íiico; marct~.'ram.S-na profundámente. 
A 'produção para o comérciÓ" com.~ ds ·'vizinhos neobrasileirós fêz 'bâixar a 
qualidade de· niuito~ artefatos, como os trançados, os tecidos e a cerâ~ica. 
Hoje, só · muito dificilmente, sé consegue umà cesta, uma· ventarola ou 
um vaso de barro de perfeita execução; o mercado nãó exige qualidade 
especial e não paga mais por um pouco de aprimoramenfo, sem o qual 
n:ão· liá obra de arte, desestimula e desencorajá 'a ' procura da perfei
ção'.. A ·cerrunicà' ~ofre duplamenfé': · dê' ' um lado ós efüitos 'da produção 
para a venda a compradores que hão são capaies de aprecia'r seu' valõr 
ornamental, de outro a competiçãó da !ataria que 'invade ás ca$as;' é uma 
lata de querosene desbancando um antigo pote coberto de lavores; são 
latas de conservas disputando a função das antigas panelas de h9.'rro 
e . dos alguidares.; ou garrafas de .vidro substituindo as moriogas orni-
.tomorfas. > a ' .- • • .• • ·.. • lo J \ ' • ' 1 • t 

·Muçtos ·outros' fatôres ' t~in influído · na 'qt1e·da de quàlida'd·e·' dos ar
tefatos Kad/uéu, entre êles teve' grande relév1ncia a ·:mudança· êlo antigo 
lzahitat no Grande' Chaco ou nos campos do Pantanal, para a zona de 
matas ao pé da Serra Bodoquena, onde não existem muitas das matérias-...,,..._ 
primas de que necessitam; agora só conseguidas à custa de imensos es-
forços e que tendem a ser substituídas por materiais mais accessíveis. 

Entretantó, os f~tôres mais importantes estão nos fenômenos sociais 
e psíquicos :Jigai:los l·aos proee'ssO~ · de 'aculturação: a aceita·Ção 1 dos conw 
ceitos e préconceitos éloc; brancos···sôbre sua própria cultura:; levando-os 
a considera·r; 81.las vestimentas e adornos, a pintura de corpo e de· roste e 
tudo que lhes- seja peculiar, como estigmas de inferioridade. E, ainda, 
nas transformações que vem sofrendo a estrutura da sociedade Kadiuéu 
com~·. conseqüência da adaptação às· novas condições de luta pela 'Sub~ 
sistência• que.riafetam · a .. posição do ·homem e da .mulher, ·redefinindo a 
import~ncia · 'Sooiál de ' cad~v 'ativid~de:• · ·,E ·êste é J\UD .fat<l1r ··da maioP im· 
pÔrtAncia ·porque ·é· na estratifiCâça,-o da sociedade· K"adiuéu: em camadas 

. de -senhores-'-e ··servos, que· encontramos a base de tão alto desenvolvi
mento artfs.tioo ;num povo que vivia da caçai do·. pastoreio, da pesca e 
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do saque. Descarregando nas "cativas,, as tarefaª mais árduas, direta
mente lig?das à subsistência, é que p.s "donas,, puderam dedicar-se à 
decora_ção, criando s~ pintura. .Ouvimos m~itas velhas Kadiuéu la
mentarem-se de que hoje, sem "cativas", tendo· .que· apanha;r le:riha e 
água, ajudar na roça, preparar alimen~os e fazer artefatos para.o comércio, 
não pcdi~m mais pintar. Uma das melhores artistas nos disse certa vez: 
"eu nunca precisei rachar lenl1a, acender fogo e . apanhar água, · a:Q.tiga
mente. tinh~ ca.tiv:a .pra .{azer tudo; . .eui s9 ficaya.jera pintando .. o corpo, 
pe;nte~ndo~o ca,belo o dia todo até de noite, agora _.tenho que fé}.zer tudo". 

Màs, nem tudo está perdido, o relativo isolamento -de que gozam na 
·reserva e, sobretudo, a marcante personalidade cultural dêsse povo,, 
seu orgulho nacional ainda vivo, embora sangra·ndo ,dos contactos com a 
cirviliza:ção1 lh~s dá estímulo para ·con'tinuar conduzindo muito do antigo 
patrimônio artístico.· ' , • · ' · · 

1No8so objetivo nesse trabalho é dar·uma am·ostra dos esforços, tantas 
v~zes bem sucedidos, dêste pequéno' grupo huniaro para criar obras 
perfeitas. Cremos tratar-se de um material relevante pàra futuros es
túdos interpreta ti vos e comparátivos; da , arte indígena do ·Brasil, ci'ampo 
em que ·tão pouco foi feito até nossos· dias e que está ·âmeaça·do de jamais 
poder completar-se pelo desaparecimen~o das técnicas indígenas, antes 
de nossos estudiosos se decidirem a registrá-las. · 

l - . 
• • 

~· , .. .n ) 
• 

' . ') j ESTILO ' . l 
, 

· E piu,to comum ~ ;d~a de que nas sociedades mais simples; a mulher 
~_µpa ~~<:\ po&ição det i~f~r~oridade ~ at~ mesmo ~de . que sej~ .. escrav~zada 
ao home~ .Çomo "bêsta qe carga". Êste f~to, ~t? . Qçorre, é. extr~rn~me~te 
raro; entr;.e os Kadiuéu a mulher goza de elevada . posição soc~aJ e as . re
lações entre os sexos são perleita~ente simétr~cas. Os homens é que, 
muitas vêzes, se encontram em situações d <=? map.ifesta des:yantagem . 
..... 
~te . é ,<?,,caso do ,marid~ gu~ t~m d~, v~ver na ca~? ~da mulher, P,elo rpenos 
QQS primeiros anos, não, podendo fa~r cçm os sogros e tendo de,.enfrenta,r 
SOziDho, quando não há outro genro no grupo, O comp/.o{ das mulheres, 
sempre prontas a apoiarem umas às outras nas brigas com os maridos. 
Além d~sto o papel da . 1pulher Il;a ecoI;J.on,iia do grupo, como. produtor 
dos pr~ncip~is artigo~ , de corqérpio ,com os neobras\leirps ~ tran~dqs, 
tecidos e louçac; de barro) assegura-lQ.e um alt~ .grat1 de independência. 

Neste povo de guerreiros desarmados e subjugados, que ainda não 
conseguiu de.finir preciSá·mente as novas atribuições dos homens adultos, 
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a mulher goza da st"gurança de uma situação be-m definida, continua 
fazendo as mesmas coisas a que sempre se dedicou, conservando muito 
mais de seu pa trimônio cultural e artístico e vendo valorizarem-se cada 
vez mais · suas atribuições. 

Os antigos ideais da cultura Kadiuéu que honraram no homem a 
coragem, o herói, e na mulher o virtuosh:mo, a artista, continuam vivos 
apenas para elas. Não é de estranhar, portanto,. que a mulher seja a aJ'
tista cria.dora por excel~ncia; um ou outro homem pode ter aptidões 
e virtuosismos reconl1ecidos por todos, mas os verdadeiroc; artistas são 
sem.pre as mulheres. E a expectativa geral é de que a emulação por obras 
'cada vez mais perfeitas se faça sobretudo entre elas. 

· Fri~nndo as linhas dos grandes segmentos sociais, a arte Kadiuéu 
se manifesta em dois estilos principai'i bem definidos: um geométrico, 
formal, abstrato, sem qualquer esfôrço de representação, é o estilo da 
pintura decorativa de que se ocupam as mulheres: o outro é figurativo, 
tem s mpre uma intenção de retratar e nêle os elementos formais são 
relegados a um papel modesto; a êste se dedicam os homens. 

A alta virtuosidade que alcançou a arte feminina no domínio da 
pintura a várias côres para a decoração do corpo, dos couros. esteiras, 
abanos e quase todos os seus artefatos, devia ter criado uma base técnica 
que permitisse enfrentar a pintura figurativa ou ao menos ~nsaiá-la. 

E:ntretanto, nunca ocorre nesta arte feminina a preocupação de repre· 
sentar, ou mesmo simbolizar. Sua arte ambiciona embelezar as super· 
flcies a que se aplica e nisto alcança resultados surpreendentes, sem jamais 
figurar ou mesmo estilizar. 

Durante nossas estadas em suas aldeias, fizemos uma coleção de mais 
de um milhar de padrõeR de desenho feminino, todos f.les geométricos, 
abstratos. Alguns exemplare~, que à primeira vista poderiam parecer 
estilizações de fôlhas ou flores, revelam seu formalismo a uma aná&e 
pouco mais acurada, comparando-os a padrões -semelhantes onde es
tejam mais desenvolvidos. 

Já as obras. artísticas masculinas, ma;s raras e quase tôdas feitas 
de encomenda, poucas vêzes para presentear urna criança, divertir os 
amigos ou pelo gôzo de entalhar, são quase tôdas figurativas. 

Falando-nos da virtuosidade de seus antigos artistas, os Kadiu.éu 
se referiam mui tàs vêzes a homens que se dedicavam a trabalho~ femi
ninos nos quais alcançavam alta habilidade chegandó a ser seus melhores 
e mais fecundos artistas. RODRIGUES DO PRADO (1858, p. 32) e R. F. DE 

ALMEIDA SERRA, que- conviveram com grupos Nhayá-Guai~uru qúando 
apenas it1iciavam seu declínio, os descrevem (1872, p. 358) • 

• 
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O retra.fo que êles pintam mostra bem como. 5ão semelhantes aos 
berdach~J' tão c,lmuns nas tribos norte-americanas, onde também alcan
çavam alta virtuosidade na~ artes femininas. 

Esta dicotomia de estilos ft-min;no e masculino começa a mani
festar-se já-na inflncia; partindo de uma idade em que meninos e meninas 
têm os mesmos interês~s e se exprimem figurativamente, va; com a 
idade se pronunciando o gôsto de representação nos meninos e o de de
coração formal nas meninas. 

Nas figs. 52 e 53 apresentamos uma série de dese11hos feitos por cri
anças Kadiuéu de 8 a 14 anos, meniPos e meninas, em que estas ten-

...... 
dências se manifestam n1tida'mente. Estes elen1entos foram colhidos com 
o objetivo de testar o quociente intelectual das crianças, mas resultaram 
em material precioso para o estudo dos estilos de arte do grupo. 

Procuramos colhêr os desenhos em condições normais que não per
turbassem as crianças, para isto a própria professôra a que estavam , 
acostumados, nos horários comuns de aula, durante alguns dias, entre-
gou-lhes cadernos e lápis e pediu que desenhassen1 qualquer coisa, exem
plificando: "bicho, gente, planta, à que quiserem". O resultado foi sur 
preendente, os meninos desenharam animais, pessoas, plantas e casas, 
tanto mais perfeitos ra representação e 11a con1posição quanto mais 
yelhos os desenhistas; as meninas, ac;> contrário, apresentaram um de
senvolvimento completamente diferente, à medida que subiam em idade, 
a par do progresso no domínio do desenho1 iam desaparecendo as re
presentações, para dar lugar a formas abstratas e as figurações iam as
sumindo funções decorativas, podendo, muitas delas, ser tomadas como 
e11saios de estilizações sjmétricas. Na idade em que o menino procurava 
fazer composições anedótiéas, as. meninas começa·vam a preocupar-se 
com o domínio do espaço e surgia a idéia de dividi-lo em áreas decora
tivas separadas por linhas de ênfase. 

A~sim vemos que já na infância começa a diferenciação dos inte
rêsses e estilos artísticos; nas crianças a sociedade começa a modelar os 
futuros ari-i~tas, as decorado1·as formalistas e os entalhadores naturalistas. 

Mas, se as mulheres nunca fazem figurações em seus desenhos, os 
homens algumas vêzes usam de elementos formais na decoração de suas 
obras; fabricam fusos de madeira com triangulos, retículas e losangos 
entalhados (fig. 39), adornam peças de metal com incisões retilíneas 
e com pequenos círculos (figs. 45 a 47), mas seu motivo preferido é o re
corte, entalhe ou modelagem de figuras humanas e animais, sobretudo· 
o cavalo e suas principais caças. 
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, O campo tOnde· mais .se aproximam as duas concepçqes é aquêle das 

marcas de.pr.:opriedade .ou siglas que.homens 'e mulheres, pintam ou gravam 
a fogo em seus pertences, desde os cavalos e bois até <'>S: pequenos objetos 
df" uso pess~al. Estas siglas são de inspiração puraJl?.ente geométrica e 
embora aplicadas pelo homem são produtos típicos de arte feminina . Apr~
senútmos na prancha 12 uma séri~ . destas marcas, que. encontra mos aind?· 
em uso. ' , 

Exatamente neste campo de pintura e grava ção ç9mum . a. 11rme~s 

e mulheres, ocorrem formas que recordam figuras humanas e podem ser 
" . ~ , . . ' 

tomadas êoino ·estilizações. Entretanto, ao indagar do') índios qu~l era o 
seu signíficadô e· o que representavam, êles as expliéavam c'-:>mo simples 
equivalentes d~s letras-marcas e ~ surpreendiam-se ao ~ostrarmos sÚa 
semelhança com figuras humanas. Algumas destas siglas foram regis
tradas por BoGGIANI (1945, pp. 227 e 229), o notável -etnólogo e artista 
italiano ·que conviveu com ·os N.adiueu, nos últimos anos )do século passado, 
deixando-nos um diário ·precioso qe ' suas ·observações e as primeiras· re ... 
produções perfeitàs da arte· Kadiuéu.• O uso das siglas1deve ter sido h1uite 
mais intenso no passado; ao tempo da visita de ·BoGGIANI elas já erán'.l 
gravadas a fogo no gado (1945, ·p. 228) e já existia a preocupação de não 
prejudicar o valor comercial dos· couros, o que resultou na sua sim·pli
ficação e até na substituição, que se faz atualmente, dos antigos símbolos. 
por letras, como usam os seus vizinhos da campanha mato-grossense~ 

' 
Segundó' Ar.:r.1EIDA SEkRA, as mulheres costumavam leva!r as ma rcas 

' 
de seus maridós pintadas na' perrla-·e no peito (1865, p. 179), e CASTELNAU 
(1850, 2.0

, p. 394) adianta ·que elas eram aplicada-s também' no lombo 
dos cachorros. Quando os visitamos vimos algumas mulheres com' de
senhos muito semelhantes às siglas pintados na testa e nas pernas, mas 
nenhum Kadiuéu os toma por marcas de propriédade (frg. 62) e não acre
ditam que em qualquer tempo ' as siglas tenham sidó usadas ria pintura' 
de corpo dos homens ou das mulheres. · · 
• j ··Os estilos rígidos · como o da pintura Kaditiéu, tão 'comuns nas so
ciedades mais simples, atuam como·as demais pautas da cultura, impondo 
ao indivíduo normas de comportamento estritamente definidas, das quais 
não pode fugir sem sofrer sanções. Neste sentido )imita o papel do ar
tista à combina,ção de padrões. conhecidos e aprovados. Entretanto; 
ainda uma vez aqui, como em outros aspetos da cultura, devemos recordar 
que os ·estilQs.,não, são estáticos, mas processos em contínua, embora leni:.,'l,. 
transformação, cque 1Se, taz ,por.,iniciativa .de ~eus pr6prios cultores. 

Depois . de perfeitamente def.inidos ·os estilos de uma arte, os artistas 
não são m:ipedidos de procurar soluções novas ou de experimentar ma-
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térias diferentes, mas também não · são ·estimulados a-agirem d~ta forma, 
o que. a sociedade espera dêles é que continuem ·produzindo · aquelas 
obras que o~ consenso .geral · considera belar.. A reação tem que partir 
do pr0prio .artista e ~geralmente .resulta destanquietação interior, dêste1 

impulso que impele o homem a, enfrentar os problemas de sua técnica e 
ao prazer.mesmo de resolvê·los, que é a fonte de têdas as formas de arte. 

l ,, , • ; • 

:::-iti r 
' 

r r :rr .r , PIN_T.ÇRA. ,1 

1 ,... . . . ·~ 
t 

. . ,. 

Nas pinturas das mulheres a arte Kad1..uéu alcança sua mais alta 
expressão, aque~a que iµ~lhor espelha seu caráter Ilélcional e, na .fase de 
de,stribal,izaçã<?. ,que vivem hoj~~ ~les r pr6:p,ri_os y~eP1. nela o maio:r; i:;i:ioti .. vo 
d~ , orgulh,Q trjbal. , · . 

1 
, . •• . . • , 

, Com estas pinturas embelezam os corpos dos jovens, os objetos de 
uso, desde -as esteiras ~ couros em que dormem e c0,m que àrr~iam seus· 
cavalos e bojs, até os pequep.os abanos de palha, emprestandc.·lhes uma 

,, < • ' 

~r,act~r,ist\ca tribal ,inconfµl}dível. . , .. .J • 

Quase t.ôdas as mulheres Kadiuéu pràticam esta técnica, mas há 
v~rdadeil'as especialistas de que o grupo se serve e entre as quais· há grande 
competição pelo reconhecimento ·Como as melhores artistas. Entre estas 
velhas pintpJ\as ençoµtraxpos as personalida9e~ mais marcantes da tribo, 
as ,que tinha:µi . maior conh~cimen to , dàs antigas tradições, ma.is profunda. 
consciêi;icia n~cional e que mais se esforçavam por çonservar os ,á_spectos 
do a1o1tigo sistema social compp.tíveis com a nova situação. Uma delas, 
a melhor .. artista, é sem dúvida também a personalidade mais domina~ 
d~ra do ,grupo, ningué~ ll\a~~ do que ela tem amigos e aliados dedicados 
e até fervorosos e ini,migos ou desafetos tão maldizentes. V~lha, encar-. ' 

quilhada, com os oll1os já meio cobertos de cataratas, ela pµita como 
nenhuma outra, dança. e se divert~ como as mais moças e ainda exerce 
suas a tribqições de cabeça de família e de velha, criando alguns dos mais 

' belos cantos lamentosos que ouvimos, e controlando a vida de , todos os 
parentes. Esta 1nulher, cujo nome é Anoã, deve estar bem pr6xima dos 
se'ssenta an~s pois conlieceu BoGGÍANI quando mocinha, é casada com 
um moço de 25 aJWs, dos mais disputaâos pelas jovens, e que ela mantém 

~ 

consigo com muito poucas das liberdades de que gozam os maridos . ' 
Kadiuéu, porque qualquer pequena -a tenção d~Je · para outra muJ_her é 
ihotivo de terríveis cénâ.s de

1
ciume. A esta mulher devemos a maioria dos 

desenho~ aqw apresentàdos, tanto os executados . em cadernos como sôbre 
couros e outros artefatos. 

lõi 

' 

, 
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Os padrões de pintura constituem um patrimônio cultural e cada 
artista tem seu-; temas preferidos que combina em inúmeras variações. 
Em sua obra clássica, Guino BOGGIANI registrou muitos desenhos que 

encontramos estampados nQo; couros e noutros objetos ou nos foram re
produzidos em cadernos. Êste fato indica que a artista não cria os padrões, 
seu papel consiste em combiná-los com gôsto, quando muito acrescentando 
pequenas variações. Mas é 6bvio que êles foram criados por alguém ·e 
as mais exímias desenhistas de hoje, como as antigas, podem elaborar 
novos desenho-; que, se forem do agrado do ·grupo. provàvelmente passarão 
a oonstituir modelos de que outros artistas, de agora ou do futuro, lan
çarão mão em suas composições. 

Nenhuma das artistas que conhecemos tinha qualquer coisa que 
pudesse ser tomada como fonte de modelos, elas os guardam de memória 
e com tamanha fidelidade que podem lançá-los, mesmo os mais com
plexos, sôbre a43 superfícies que pretendem decorar, sem fazerem qualquer 
esbôço prévio. Depois de escolher os padrões que usará numa composição, 

a artista divide a superfície a ser decorada em áreas separa das por linhas 
mais ou menos elaboradas que apenas dividem os desenhos ou lhes dão 
~nfase, realçando suas características, como uma moldura. Tá nesta ope
ração o ~ntimento do ritmo e da si1netria se manifesta nos melhores 
trabalhos, alguns couros são ótimos exemplos d~l:>to, evidenciam a preo.:. 

cupação da artista em dispor em altern;ição simétrica os padrões curvi
líneos e retilíneos e o esfôrço de embelezar as linhas de separação. Depois 
de dividida a superfície a decorar, a artista inicia o desenl10, geralmente 
traçando as linhas mestras, o ec;queleto de composição, que é sempre 
visível depois de terminado o trabalho; não usam as armações de su<;ten

tação ou rítmicas raramente dispensada~ no trabalho de nossos deco
radores, nem apelam para instrumentos como réguas, fundos de cones, 
ou quai.,quer outros. Os pincéis consistem em simples hastes de madeira 
cuja extremidad é às vêzes amassada com os dentes ou envôlta num 
pequeno chumaço de algodãc, quando se destinam a pintar os espaços 
à meia-tinta. 

Todo~ os desenhos são de inspiração puramente geométrica, em 
nenl1um caso sugerem elementos de flora, fauna, a figura humana, ou 
paisagens e objetos. Consistem em combinações de pontos, elementos 
retos e curvos, formando t8das as figuras geométricas abstratas, nas mai,, 
variadas composições. O sentimento de ritmo que já se manifesta na 
disposição das linhas de ênfase é que dá dinamismo a esta arte indiferente 
à ..-ida e ao movi~ento. · 
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As ilustrações do presente artigo apresentam suas váriaC\ maneiras 
de realização do ritmo, a repetição simples, a alternação, a série, o inter
cAmhio - muito comuns nas faixas da cerAmica - a simetria de eixo 
hQrizontal e vertical, ht-m cerno a radial. Dominam também os rihnos 
de contraposição, de proporção e muitas de o;uas composições são ca
prichosamente assimétricas, como algumas pinturas de rosto que podem 
ser consideradas como notáveis soluções decorativas de superfícies irre
gulares. 

Quase tôdos os nossoc; informantes Kadiuéu acreditavam que cada 
padrão de dec;enho tivesse uma designação pr6pria. Esta nomenclatura 
seria uma fonte preciosa para o estudo do "sentido" de sua pintura. 
Infelizmente, quando os incitávamos a ditar alguns nomes, êles se mos
travam inteiramente incapazes de lembrar .mais de dois ou três, mesmo 
à vista dos desenhos. As melhores artistas, como aqut..la extraordinária 
Anoã, apenas nos puderam ditar uns poucos, todos êles designativos 
das figuras geométricas básicas do desenho, como Nadjéu; para as com
posições de losangos: laul-léúº ou náli-teuág, para os espiralados; agol-h.o, 
para os círculos; noh.o-ol-lad. significando escalonados; áu-on-na, para 
os baseados em ângulos grossos; nikén-nar-nálat, para as linhas cruza
das e, ainda, io-iédi, para os estrelados e nldlg, para designar um pa
drão muito comum na cerâmica que consiste num triângulo irregular 
tendo a linha maior escalonada e um pequeno triângulo inscrito. Fo

ram inúteis nossos ~sforços para conseguir mesmo os nomes de certas 
figt1ras geométricas correntes em suas composições como o triângulo, o 
trapézio e a tlipse. Além das designações citadas registramos algumas ou
tras ir:dica. tivas da parte do corpo em que costumavam ser desenhadas: 
on.o-ké-dig, .,ôbre o i1a riz; odipli-dena, sôbre as maçãs; odá-to-koliº, na 

testa; io-kodrá-dlgi, no colo.: odo-ládi, nos braços. A nomenclatura dos 
desenhos, portanto, confirma a natureza puramente formal, não simb6lica 
ou figura tiva dos de~enhos femininos J(adiuéu. 

Alguns autores têm indicado a presença de elementos pré·andinos 
(CHAVIN), europeus e até rococó na J>intura e na decoração da cerâmica 
J(adiuéu (MÉTRAUX, 1946, J)p. 211, 212, 291); mostramos que estas in
flu~ncias e muitas mais são historicamente admissíveis e talvez se tenham 

..... 
dado. Este é, entreta,nto, um assunto que ainda e">tá exigindo estudos 
comparativos mais completos. A pintura Kadiuéu tem de comum com 
inúmeras outras em todo o n1undc, a utilização de motivos geométricos; 
o que precisamos verificar é que padrões êles receberam e quais as fontes 
da arte européia, ou de outra, da qual os apanharam. 

Jj!J 

' 

' 



· Não podemos·· ·subestimar · o fato~ de ·que·"esta arte,' tão" ~!tamente 
desenvolvida, surgiu precisamente no grupo chaquenho que teve menos 
contató contínuo· com a civilização etiropéia.: ' As ~issões ·religiosas qtie 
estiveram éoni ros Ã//Jâyá-Gf.t.aikuru" no princípio ·db ;~século :xviI' ·e lios 
meados do século XVIII, permaneceram poucó mais de vinte .. anos entre 
êles éóm' inter-valo de ·mais ·de um século e nunca 1se desenvolveram como 

. • ! 

as missões jesuíticas·entre outros grupos da mesma área. E os contactos 
com centros civilizados e através de "cativos" europeus e africanos, em
h?ra ~4leva.1J-~.es,, não !lºs pa~ece~ suficien~es para e~plic~~ , ,tôda ,a arte 
Kad~uéu. O desenho geom,étrico europeu de então, aces~ível a êles, podia 
ser encontrado nos bordados, ·nas rendas e tecidos que enfeitavam as 

1o't • ..' ,, '° . ~· -

ig_rejas_,, nas iluminuras de, alg\l~ miss~~ caíd,q~ e
1
m Suas rmã_O~ e, 'rffi r J?Ol:l,C~S 

outras fontes; mas estaria sempre _?.ssocia~o a desenhos figl,lrativos, a 
> • . -

estilizações que os Kadiuéu jamais tentam_. Então, a admitir uma de-
cisi~':l ~nfluência européia, tería~o~ ~~ enfre.ntar .. · Jl:.n pr~bl~in~ ainda 
ma is complexo que seria o de determinar os motore's da culturá Kadiuéu 
que o; fizeram recept~vos a esta pauta cultur,al, quanqo as out~as tribos 

j,.... ' ' . ·' \ ' ~ ' . ~ ~ ' ~ 1 

que tiveram muito mai?r contacto com a civ~li7:ação européia lhe forafD 
indiferentes; e-, ainda~ quais os motivos desta seleção-dos elementos ·p~
ramente geométricos. 

: ' ... \ ~ . . >' . • 

Acreditamos que µiuitos dos seus padrões de desenho sejam de origem 
estranha; serão, porém, acidentais, enr!queceram ~eu patriiµônio, .mas 
~o () determll,>.aram. ,Aliás há evidências desta ~ssimilação .de , padrqes 
e é muito carac~rfstica, neste sentido, a referência. que faz EMÍLIO 
R1v A.SS~U (1941, pp. 88, 89) aos esforço'i de uma Kadiuéu para reproduzir 
num, couro os desenhos

1 
da carona <;le seus arreios. E o , c~efe de esquad~a 

CLÁUDIO GOIDO - conta que chegando a Coimbra e como "nunca aü 
estivera um navio de guerra e os Kadiuéu que então se achavão naquelle 

- ' 

forte, . de passeio, no outro dia, a.ppareceram ço~ ançoras p~i;itadas nos 
• ' > • 

corpos e caras por mejo da tinta azul escura que extrahem do genipapo. 
Assim copiavam os uniformes dos officiais do Maracanã, e um, sem 
dúvida de imaginaçãÓ'màis viva, até fingia· na: pelle, da cinturarpara cima, 
a farda, desenhando a abotoadura sobre o esternon, a gola no pescóço 
e os ga Iões das divisas nos pulsos, sem esquecer traçar na cintura o limite 
da ~esma farda". (1882, p. ·9'2). Êstes"' dois exemplos re~elam bem como 
os Kadiulu receberam influências de nossa arte decorativa, num caso 
vemos o encantamento·de uma artista· por um desenho; noutro, os homens 
imitando·roupas na pintura do c~rpo. Atualmente, 'ª ' maior fonte de padrões 
europeus, que lhes chega às mãos, deve vir dos tecidos estampados, porém 
devemos' acrescentar que embora atentos para êste problema, não con• 
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seguimos descobrir a origem de nenhum dos padrõ~s ·registrados. A êste 
prop6sito só observamos o interêsse com que as mulheres Kadiuéu exa
minam e discutem os desenhos dos pa~os estampados que usam e as his
tórias dos negociantes de Miranda, onde elas fazem suac:; compras, qu~ 
já as· têm em conta de freguesas das mais exigentes, que nunca se cansam 
de olhar e discutir em sua língua, unias com as outras,. os desenhos das 
chitas expostas em suas lojas. 

E surge aqui uma pergunta: ql.1e relação tinha esta arte tão adjan
tada com a estr11tura da socieda.de ém que se · desenvolveu? Não é 
possível que tão importante face da cultura fôsse · inteiramente desligad~ 
da vida e das soluções peculiares que .êste povo encontrou para os ·pro
blemas human9s comuns. Atualmente os padrões 'de desenho são usádos 
indistintámente por todos os membros do grupo, seja na pintura de rosto, 
ainda "em· moda", seja . n.a decoração . de objetos. E nossos informantes 
não adiantaram mais sôbre o assunto do que notícias confúsas, de um 

' . . 
tepipo em que os desenhos, como os apelidos pessoais; eram patrimônios 
de fa~ília, constituindo ofensa grave o uso inde~ido . de um . padrão .de 
pintura. ·de rosto ou de corpo. Mas nem esta idéia é .co:-participªda . Por 
todo o grupo, muitos a negam, explicando que ta) acop.tecia apenas coiri 
~s · desenhos desenvolvidos como composições estili~adas. das marcas 'de 
propriedade, usadas na decora·ção dos mantos de couro com que os an .. 
tigos se abrigavam do frio. Todos os demais seriam de liv~e uso para 
qualq~er membro 4o grupo. Ficaríamos nestas~}Í~i~s nfig~em as 
notícias dos velhos cronistas: o fato é. que nem sempre foram tão de;,. 
mocráticos, nem isto seria co~preenr;ível numa soc1edade tão r1gida:.. 
mente estratificada. 

At ' d d ' I l · " t• " • e os mea os o secu o XIX, pe o menos, os ca ivos , ou seJa 
todos os indivíduos apanhados na guerra, comprados ou roubados a 
outras tribos e seus filhos, antes de completamente assimilados ao grupo, 
somente podiam usar desenhos simples e executados a carvão. O jesU;Íta 
J os É SÁNCHEZ LABRADOR que conviveu com várias hordas J!f hayá-Guaikuru 
de 1760 a 1767, deixando-nos o melhor retrato daqueles grupos, diz: 
"Muchos pobres creados no merecen el No tique" Ni~adena, y menos la 
harina de la palma Namogoligi, de la cual forman .las esferas. Estos suplen 
la falta con carb6n mo1ido; y se tifíen tan feamente, que parecen ~sC;ua~ 
apagadas". (1910, I - p. 286). ,, 

Não somente na pintura, mas também na .ta<tua:gem, âistingu~-se , 
a camada aristocrática da inferior. E ainda S 'ÁNCHEZ. LABRADOR que 
escreve: · "Las mujeres tienen pinturas pa-,ajeras y · permanentes: Las 
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que son de la plebe se graban desde la lrente hasta sobre las cejas con 
~s rayas negras que en su uniforme desigual~ad _remedan las plantas 
de un 6rgano, otras afíaden grabar-se todo el labio inferior hasta la bar
billa. Las cacicas y mujeres de capitanes se abren los brazos con el mismo 
artificio formando muchos cuadrángulos y triángulos desde el hombro 
hasta la muíieca. Esta es una de las seiiales indelebles que caracterizan 
su nobleza. Rarísima de estas seiíoras permite grabaduras de la cara; 
sésta son como la marca de sus inferiores y criadas" (1910, I, p. 285) 

O mesmo autor nos dá a seguir uma viva descrição dos métodos 
de tatuagem usados a seu tempo: "La permanencia de este color se con
sigue a costa de sangre. Con la espina de un pez llamado Nela, 6 con 
la de otro cuyo nombre es Omagaladi, se dan los piquetes necessários 
para el dibujo; correando la sangre caliente, ponen encima la ceniza hecha 
de las hojas de la palma Eabuigo,\ 6 la tinta de Notique. Déjanla secar 
incorporada con la sangre, y ai cabo de algupos dias, em que padecen 
buenos dolores é hinchazones en los sitios pi,cote~dos, salta la costra, 
y la cicatriz aparece de color negro. A pocos días ·pierde la tez y queda 
azulado por toda la vida. Tienen su vanidad en mostrar valor ai ejecu
tarse esta operaci6n bárbara. No graban a los niíios hasta que ya tienen 
fuerzas para sufrir el martírio, que es en la edad de ca torce à diciseis anos" 
(1910, I, p. 285). 

RODRIGUES DO PRADO, que observou os mesmos índios poucos anos 
depois, confirma êste sentido simb6lico da tatuagem na diferenciação 
de "donas" e ''mulheres" (1856, p. 29). 

Estas informações são confirmadas pelo missionário franciscano FRAN
CISCO MENDEZ que nos deixou uma interessantíssima descrição dos 
costumes daqueles grupos, escrita das "Esteiras de los Mbayás, en 20 de 
Junio", em que indica o comêço da decadência do valor simb6lico das 
pinturas: ''Por lo general son biancas y de muy buen parecer: sin 
embargo logo pierden el color, por andar desnudas de · medio cuerpo 
arriba, y por el abuso de pintarse a cara y los brazos; aunque estos solo 
los deben pintar y los pintan los nobles ó caciques'' (.MS. 1772, p. 28). 

~stes esforços de se embelezarem não eram somente das mulheres, 
nem paravam aí, os homens furavam as orelhas e os lábios para condu
zirem adornos, geralmente de prata, e a escarificação dentárià ainda 
hoje é praticada por ambos os sexos como uso de extrema elegância (Ver 
fig. 3). Acrescente-se a isto muitos tipos de cortes e arranjos de cabeleiras 
que variavam com o sexo e a idade, a depilação das sobrancelhas, cílios 
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e barba, atualmente s6 conservados por alguns velhos e vell-1as ,e o uso 
de mantas de algodão, caraguatà e peles decoradas a côres vivas, tudo 
isto ainda adornado de plumas, contas, conchas, peças de prata, de cobre 

, e de chifre, para se ter uma idéia do tributo que pagavam ao gôsto de 
se embelezarem a seu môdo. 

Encontrames os J(adiuéu vestidos quas~ do mesmo modo que os 
neobrasileiros vizinh9s, apenas com faixas mais bonitas na cintura (fi. 
gura '48 ), com os rostos pintados dos velhos padrões, enfeitados, 
nos melhores dias, com adornos de níquel e com o mesmo gôsto antigo 
pelas missangas que, entretanto, não conseguem já há mu._itos anos. A. 
coleção de desenhos que.colhemos é, portanto, representativa apenas dest~ 
época, já não tem a riqueza de côres de que falam O$ autores antigos e 
talvez também .não tenha o me~mo virtuosismo de execução. 

-Esta decad~ncia manifesta.se bem nas pinturas de corpo usadas 
pelos homens ·no<; dia,s de festa, das quais dará uma idéia a fotografia 
da fig. 10. Co~sistem em simples listas par~le1as nas pernas e braços e 
em VV no peito, feitos a carvão e cinza, combinando com círculos ve,r· 

· melhos pjntados ·no rosto, com hafon, tendo pontos brancos, de taha· 
tinga, ao centro. Estas pinturas são fe\tas pelos próprios portadores, . , 
momentos antes das danças, e lavadas logo depois. E õ.nicamente 
na pin·tura de rosto que o grupo conserva suas práticas tradicionais de 
embelezamento. 

Antigamente a pintura de corpo era executada a tr~s cares, as linhas 
mestras do desenho se pintavam com o negro azulado do suco de.jenipapo 
e as meias tintas de fundo com o vermelho do urucu que era · cultivado 
por seus "vassalos" Guaná; intercalados com manchas brancas feitas 
com polvilho de cerne da palmeira bocaiúva. SÁNCHEZ LABRADOR nos 
dá a melhor descrição destas pinturas: "Muchas horas dei día empleari 
en pintar todo su cuerpo, y las mujeres sus rostos y brazos. En compa
raci6n de estas telas, ni los más vistosos t;isús merecem éstimaci6n. Tres 
materias les componen la urdimbre y trama de estas piezas vistosas. 
Colorado el fondo, negro el de los principales lisos y el ultimo blanco 
que hermosea el floraje. Unos dias se dejan ver · del todo colorados, tin· 
turados de nibadena (urucu); en otros les agrada er negro y se transfiguran 
en etíopes ~on el zumo dei nofique (jenipapo). Para variar el traje, más 
ordinariamente se vesten de cintas lisas ú ondeadas, que forman de los 
dos referidos colores. Tiran varias lineas por todo el cuerpo, y hacen 
dibujos, enrejados y celocfas, principalmente en la cara, anteponiendo 
a 1à natur~l gracia 4 fealdad artificiosa'' (1910, p. 284). 
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O mesmo autor nos informa ainda sôbre o uso simbólico das tintas 
de corpo eºsuas conexões mágicas na guerra: "Se embijan ó pintan de negro 
de pies a cabeza para hacerse espantables a sus _enemigos. Con ser tan 
amarteladores dei color encarnado, como ya se dijo, no le usan en la 
guerra. Le tienen por infau-,to para sus victorias. Dicen que si van te
iiidos de Nibadena, fijamente su Sjngre correrá por tierra, y quedarán 
6 muertos ó saldrán heridos sin gloria" (1910. p. 308). ] á nas festas de 
iniciação das moças se dá precisamente o contrário, o urucu é que deve 
ser usado, sendo proibido o jenipapo. 

Também a padronização dos modelos de pintura de corpo alcançou 
alto grau; os Kadiuéu chegaram mesmo a desenvolver métodos de re
produçã9 mec~nica de alguns dêles. SÁNCHEZ LABRADOR se refere a moldes 
de couro com que eram estampadas no corpo certas figuras que êle chama 
"sóis e estrêlas" (1910, I, p. 285) e G. BoGGIANI descreveu dois carimbos 
esculpidos em relêvo sôbre madeira, um dos quais em forma de cubo 
com <iuatro padrões diferentes, que eram também usados para imprimir 
desenhos no corpo. (1945, p. 185). ' 

Com a decadência da pintura de corpo, desapareceram êstes imple
mentos, mesmo o urucu não se vê mais e o polvilho da bocaiuveira, 
(Acrocomia .rclerocarpa, j/farl.) mal chega, hoje, para o uso alimentar. 

Os desenhos · de rosto são usados por rapazes e moças que, para se I 

pintarem, deitam no chão, sôbre esteiras ou couros, descansando a ca
beça nos joelhos de uma velha artista que fica sentada sôbre as pernas 
cruzadas. Qtiase sempre inicia-se a pintura con1 linhas que vão da testa 
ao queix6, depois são desenhados os lábios, então, a artista traça a mol
dura geral dentro da qual pontilhará os lavores. Os desenhos mais simples, 
geralmente simétricos, consistem em linhas sôbre o nariz, alguns ara
bescos nos lábios e hierog1ifos na testa e nas maçãs (fig. 5); os mais com-

" ' plexos cobrem quase todo o rosto, os há simétricos e assimétricos, em 
qualquer dos casos são de surpreendente beleza, primorosamente exe
cutados e quase impossíveis de descrever (figs. i ·a 9 e de 64 a 65). 

A tinta de jenipapo é incolor assim que sai do fruto, devendo ser 
mishirada com o carvão para que a artista veja os lavores que· vai tra
çando. Alguns minutos depois de lançada na pele ganha um tom negro 
azulado 11;ítido. Conserva-se indelével durante oito a dez dias, depois 
vai esmaecendo e tem qtie ser substituída; sendo então pintado um novo 
pa_drão. 

Sôbre a pintura de corpo não pudemos colher mais elementos que a 
coleção de de$enhos feitos em cadernos, dos quais damos uma amostra 
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nas pranchas 54 a 65. Somente duas vêzes observamos moças com o 
corpo pintado, o que foi feito, provàvelmente, para lisonjear o nosso 
conservadorismo Kadiuéu. 

,. A coleção de couros reproduzidos nas pranchas 13 a 15, completa 
esta amostra de padrõe3 de desenho; alguns dos modelos ocorrem nos 
couros e nos cadernos com pequenas variações que clã o a· medida das 
contribuições comuns do artista na elaboração dos padrões. 

A técnica usada para a decoração dos couros (e cadernos), ·dos abanos 
(fig. 16), dos ovos (fig. 17) e flautas (fig. 18), bem como de . outros 
artefatos é sempre a mesma da pintura de corpo e rosto e começa pela 
divisão de áreas decorativas e prossegue com uma execução decidida 
do padrão escolhido, sem qualquer esbôço prévio e com uma firmeza 
que seria surpreendente mesmo nos nossos desenhistas mais exímios. 
O material usado é também o mesmo, o suco da fruta jenipapo, meio 
verde, com dois ou três dias de colhido. 

Um outro campo em que as artes gráficas Kadiuéu alcançaram 
alto desenvolvimento foi a pirografia. Lançam com esta técnica os seu.s 
desenhos geométricos sôbre as cabaças na decoração dos matacás usados 
pelos médicos-feiticeiros e nas cuias para chimarrão (fig. 44). Neste caso, 
fazem sempre um esbôço prévio, traçado a ponta de faca, queimando-o 
depois, com um arame aquecido ao rubro. (S. LABRADOR, 1919, II, p. 
271). 

Já nos referimos à técnica feminina dos trançados e tecidos; é outra 
atividade em que conseguem muitas vêzes belos resultados, mas a sua 
comercialização as vem prejudicando muito, sendo raro, hoje, conseguir 
um artefato perfeito. Boas amostras desta técnica se encontram nas 
figs. 48 ,49 e 50 que reproduzem duas ventarolas feitas de palha f]abeli~ 
forme (carandá), e na fig. 16 apresentamos uma faixa e duas bôlsas 
tecidas em tear, com algodão, e uma menor de caraguatá, tecida em rêde~ 
, Ü<; desenhos dos tecidos, também estritamente geométricos, podem 

ter dado origem a alguns dos padrões de pintura Kat!iuéu,· mas êles, 
como as decorações dos trançados - muit~s v&7es apresentados (..Omo 

as fontes inspiradoras da decoração marajoara e de tantas outras '--- são 
muito mais rígidos e se a pintura /(adiuéu sofreu em algum tempo in
fluência dêstes campos, superou-a completamente, criando o seu estilo 
de arabescos caprichosos, tão distan;tes dêstes possíveis modelos. · · 

( 

Atualmente tingem o algodão, o caraguatá e a lã de seus tecidos · 
com anilinas, mas ainda se lembram de alguns dos processos antigos~ 
dos quais também se ocupou SÁNCHEZ LABRADOR (1910, I, p. 169). Con
seguiam a car preta e a azul de certos barros do pantanal a que chamavam 
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ihá-tldi,· o amarelo através do cozimen to das fibras com aparas do cerne 
de vinhático; um tom acanelado era. conseguido da casca do jacarandá, 

• 
do quebracho e outras árvores e ainda tiravam o vermelho de certas 
cortiças (neguigo) e J . tubérculos (djí-pôo }, cujos nomes portuguêses 
8les não conliecem, e do carmim. 

Queremos nos referir ain<la aos artefatos de contas, outro campo , 
de trabalho feminino em que alcançavam grande aprimoramento. E sabido 
que as contas foram uma das maravilhas que os indígenas 'american0s 
viram nos euro.peus; já no séc. XVI eram con.l1ecidas por ~ribos de t&das 

· as Aniéricas, em cujas tecnologias encontraram uma experiência já bas
tant~ avançada, a que vieram dar novo alento com suas c&res vivas: 
os trabalhos em sementes, conchas e cerdas, que foram fàcilmente subs
tituídos pelo novo material. Todos os autores antigos referem-se ao g&sto 
dos /(adiuéu pelas conta!s que chegara,m a ser, ao lado da prata e do ferro, 
o principal escopo de <.;uas relações pacíficas e guerreiras com os brancos. 
Delas faziam recamailos s&bre couros e s&bre trançados e ainda tecidos 
em rêde, dos quaic; apresentamos à fig. 40 i1ma ilustração das únicas 
peças que conseguimos. Com o desapare<'

0

mento da matérià-prima, esta 
arte tão promissora está ameaçada de desaparecer se n..~o. fôr dado Il)a· 
ferial à.s poucas velhas artistas de. contas, ainda vivas, para ensinarem 

t , . ' . sua ecn1ca as mais novas. 
Alguns recamados de contas sôbre tecidos que vimos com um Ka· 

diuéu, que Pão quis ·desfazer-se dêles, e com .um ~'padre" Guaikuru de 
La.lima, nos parec.eram executados com a técnica do salteado (/azy .rfich) 
e não acompanhavam os desenhos do tecido, mac;; desenvolviam-se e1n 
padrões independentes. Alguns exemplos destas composições de contas 
podem ser vistos na obra de Guino BoGGIANI; são do mesmo g&sto pu
ramente geométrico da pintura feminina. SÁNCHEZ LABRADOR refere-se 
também a trabalhos em contas, fala de recamados e de rêdes, usados como 
tornozeleíras, faixas para carregar criar.ças e adornos de arreios (1910, 
I, p. '280). 

CERÂ.MICA 

Os Kadiuéu são conhecidos como os criadores de uma das melhores 
ceramicas indíge~s brasileiras, pela forma e pela decoração. Suas mu
lheres 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 susbstituindo galhardamente as antigas funções 
da cerA.mica. Encontram um forte estímulo pàra a conservação desta 
técnica, na admiração que ela provoca nos seus raros visitantes que quase 
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sempre a comparam à cerâmica dos Tereno, muito boa, quanto à técnica 
de fabrico, porém de decoração mais pobre. 

Ainda se pode ver em suas casas um ou outro pote com os desenhos 
característicos, sustentado em uma forquilha de tr~s braços, alguns vasos 
para guardar alimentos ou pequenos objetos, raras moringas e umas 
poucas peças em forma de pequenos pires, utilizados para receber a tinta 
de jenipapo usada na pintura. A maioria das peças de 11os~a coleção foi 
fabricada quando estávélmos lá, para fazer jus a alguns pre-sentes, as demais 
já encontramos prontas, algumas em uso nas casas dos índios, outras numa 
pequena exposição no pôsto indígena local e na sede da Inspetoria Re
gionál do S. P. I., em Campo Grande. 

A cerâmica é outr~ arte puramente feminina, cabendo aos homens, 
quando muito, trazer o barro, o pau-santo, a hemati{ja e a tabatinga. 
Vejamos como é feita: sentada num couro ou esteira, fora da casa, sob 
a cobertura de palha onde a família passa as horas mais quentes do dia, 
a . ceramista coloca diante de si o barro já amassado e livre de impurezas, 
uma vasilha com água e outra com temperos para a argamassa. A pri
meira operação consiste em temper.ar o barro, misturando~o com terra, 
cerâmica triturada, ou cinza, até alcançar a consistência desejada. A 
seguir amassa o barro sôbre a coxa, fazendo rolos de dois centímetros 
de diâmetro por um palmo de comprimento que vai juntando ao la~o. 
Inicia, então, a modelagem; toma um dos roletes e o enrola em espiral 
para formar o fundo da _peça e a seguir, juntando outros rolos e amas
sando-os, vai dando forma às · paredes; durante esta operação molha 
sempre a mão na vasilha com água que tem ao lado. Terminada a mode
lagem, passa a alisar as superfícies externa e interna com a concha de 
uma colher velha até conseguir :uma perfeita regularidade de forma. 
Quando a artífice deseja imprimir na peça qualquer marca mais forte 
como denteados nos bordos ou modelar asas de sustentação e figuras es
tiliZa.das, tem que fazê-lo nesta ocasião. Assim preparada, a peça de.ve 

' 
ser posta a secar em lugar fresco; em geral põem-na em cima da casa 
durante a noite, retomando no dia seguinte. Nesta operação elas reco
mendam o maior cuidado com o vento ou .mudanças bruscas da tempe-

tu . "la ha 't 't,, ra ra, pois e s rac m a oa, a oa . _ 
No dia seguinte volta à peça para iniciar o trabalho mais delicado: 

a impressão dos desenhos. Senta-se sôbre um dos pés e dobra a perna 
de modo a poder usar um pé e um joelho que devem movimentar a peça, 
deixando as mãos livres para a execução dos lavores. A artífice toma um 
cordão de 6 a 8 cenfúnetros, geralmente de caraguafà, porquê ê mãis 
duro que o algodão, molha-o e segurando uma extremidade com a mão 
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esquerda, vai pressionando a parte livre sôbre a peça ainda mole, com 
o dedo indicador da mão direita. Assim imprime as linhas do_s desenhos 
exter~ores. Faz primeiro as grandes linhas que abrangem tôda a peça, 
dividindo-a em áreas decorativas; no espaço assim d~limitado imprime, 
depois, os padrões de desenh(). Aqui, como na pintura, nunca fazem um 
esbôço prévio que sirva de roteiro e, à primeira vista, se tem impressão 
de que improvisam os desenhos, à med~da que se desenvolve o trabalho, 
.s.endo livre a fantasia da artista para manifestar-se. Isto deve ocorrer 
algumas vêzes, embora sejam raríssimos os desenhos frust0s e a compa~ 
ração de muitas peças revelar a repetição dos mesmos motivos com pe
quenas diferenças, como variações do mesmo tet:llª· Durapte a execução 
dos lavores o pé livre e a dobra da perna que movimentam a peça ainda 
mole representam um papel particularmente important~ e que exige 
grande habilidade para não · deformá-la. 

Terminada a filigrana geométrica de linhas retas e curvas, a artífice 
inicia o desenho interior para o qual nunca *é usado o cordão. Aí pinta 
.pr~priamente; istp é, usando o dedo como pincel, faz desenhos com a 
tinta vermelha de uma solução de água e hematita (6xido de ferro, na
tural) .. Eni seguida cobre com a mesma tii;ita os espaços da filígrana im
pressa na superfície 1externa que devem ficar com uma c9loração ver
melha; muit~s vêzes pintam tôda a peça, ou tôda a área a ser decorada, 
com esta côr. 

Então a cerfunica está pronta para ser levada ao fogo, o que pode 
ser feito imediatamente, ou algumas horas depois. O çozimento se faz 
ao ar livre, equilibrando a peça sôbre uma armação de lenha bem sêca 
e cobrindo-a de gravetos nos quais se atiça fogo. Esta é outra operação 
em que as nossas instrutoras recomendam o maior cuidado, um pouco 
de .fogo a mais num dos lados po.de rachar á peça, deitando a perder todo 
o trabalho. 

Não obstante os temperos de terra . sêca, cacos triturados de louça 
ou cinza, as peças, mesmo quando bem queimadas, são muito quebra
diças; esta é a inferioridade da cerfunica Kadiuéu em reláção à <los Tereno, 
mais pobres na decoração, porém mais per:feitas quanto à técnica de 
fabrico. 

Teriam desenvolvido conjuntamente esta técnica oleira relativa
mente pobre e a arte ornamental tão complexa? Provàvelmente não. 
Qs desenhes da cerantica são muito semelhantes aos da pintura de ·cor
po, acreditamos. estar diante de uma transposição de uma técnica 
muito mais antiga, a da ornamentação do corpo, para um campo relati .. 

, 
vamente novo. E certo, pelo ·menos, que a pintura de corpo preparou 
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o campo para a decoração da cerâmica, formando artistas e criando 
padrões que podiam ser aplicados a esta atividade. Pouco nos pode ajudar 
nesta questão a literatura sôbre os antigos .J!lha.lJá-Guaikuru tão rica em 
outros a.ssuntos; mesmo ac; descrições mais limita tivas desta arte, nos 
primeiros anos da colonização, por acaso encontradas, teriam pouco 
valor neste campo, em vista da tão comum incapacidade dos antigos 
cronistas para apreciar as artes indígenas, de que é notável exemplo a 
frase, célebre pela modéstia , com que o ouvidor-geral, .MAURÍCIO DE 

HERIARTE, em 1662, registra tôd~ a riqueza da cerâmica de Santarém,: 
"Têm êstes índios (Trombetas) e os Tapaj6s finíssimo barro de que fazem 
muito e boa louça" (apud CRULZ, 1942, p. 197). 

Mas prossigamos no método de fabricação: cozida a peça com os 
cuidados de que tratamos, a artista a retoma antes de esfrja r, descansa-a 
no <'hão com a superfície externa voltada para cima e vai e<>palhando a 
resina que derrete quando é ~plicada na peça ainda quente. Assim são 
preenchidos os espaços do desenho já impres<;o, destinados a receberem 
o verniz negro do pau-santo <;>u o amarelo vítreo do angico. Faz-se aí 
novo interva lo até que a peça se esfrie completamente; retomam-na·, 
entã o, para lavar com u1na solução leitosa de água e ca l, cinza branca 
ou tabatinga; tiram depois com um pano molhado a camada que cobre 
a peça, deixando-a somente nas incisões impressas com o · cordão. 

Assim se completa a bela ornamentação da cerâmica Kadi·uéu em 
suas cinco côres: o amarelo-avermelhado em tom de tijolo queimado, 
das partes que não foram . trabalhadas; o branco da filigrana d~ sulcos 
impressos; o vermelho da hematita e _os vernizes : o negro brilhante do 
pélU"santo ou o amarelo vífreo do angico. 
\C_ 
i..:.. 

As peças mais elaboradas apresentam tôdas estas côres, mas fazem 
belo efeito t~mbém aquelas a que fa ltam um ou dois elementos, com~ 
o vermelho ou os vernizes, sendo compostas apenas · d,. li~has brancas 
sôbre o tom amarelo-tijolo do barro queimado. A colora·ção mais comum 
é a de verniz negro sôbre fundo todo yermelho, em desenho de linhas 
brancas, às vezes apresentando um vitrado de angico na borda; e a de 
desenhos em vermelho e verniz sôbre o fundo natural a tijolo. Encon
tramos uma peça que apresentava decoração exterior idêntica à interior, 
em simples desenhos a dedo com tinta de hematita, sem as filigranas 
impressas, e outras duas em que a impressão, a, modo de caneluras, foi 
feita com u.m estilete ao invés de cordão (fig. 32). São peças atípicas, a 
primeira talvez se deva à inabilidade de alguma iniciah~e que não quis 
usar as impressões com cordão, as outras só podem ser atribuídas a : um 
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capricho já que o grupo não nos pôde indicar uma s6 ceramista que cos .. 
tumasse traballia.r com esta técnica. 

As oleiras Kadiuéu têm um gôsto especial em modelar as peças nas 
formas mais diversas e caprichosas, obtendo resultados notáveis, como 
as terrinas em quadrados, com ângulos arredondados, as moringas orni
tomorfas e as tijelas de curiosos trejeitos como se pode ver nas ilus
trações. 

As formas mais correntes são os alguidares que às vêzes se alongam 
em ovóides ou elevam-se em vasos quase cilíndricos; os potes baixos 
de largos pescoços, os vasos altos, pouco ventrudos, com pescoços que 
tomam uma têrça parte da peça e moringas de uma e duas bôcas; também 
aqui as fotografias ilustram melhor que palavras. 

Uma comparação da coleção que colhemos com as peças reprodu
zidas por BOGGIANI, indica que pouco se perdeu quanto à forma, mas 
que a execução dos desenhos ~ecaiu muito; hoje, embora exuberantes, 
não têm aquela elaboração perfeita que indica um cultivo muito niais 
i11tenso desta arte ao tempo em que êle a observou. Nas peças mais re
centes é manifesta a dispar~dade entre a concepção do desenho ornamental, 
tantas vêzes primorosa, e sua realização pobre, titubeante. 

E1n hora em nossos dias a cerfunica se tenha tornado uma a ti vida de 
· quase suntuária entre os [(adiuéu, no substancial pouco mudou sua técnica 

de fabricação ou seus processos decorativos, nos últimos dois séculos. 
:f!àbricam hoje com os mesmos métodos de quando foram observados 
por SÁNCHEZ LABRADOR (1760-1767), por HERBERT . SMITH (1885) ( ?) 
e por Guino BoGGIANI (1892); as modificações que observamos são de 
pormenores e se devem ao maior contacto que têm hoje com os civi
li?Âdos, levando-os a trocarem as conchas por uma colher velha, por 
exemplo, na operação de alisamento. Apenas num asix:to da decoração 
elas se fazem sentir: é no desapareçimento das contas de vidro azuis e 
brancas com que espanh6is ~ portuguêses disputavam a amizade dos 
.M hayá-Guaikuru, que barrou um caminho promissor da Cerâmica Kadiuéu. 
As peças colhidas por BoGGIANI indicam que êles já haviam adaptado 
êste elemento à sua cerâmica obtendo belos efeitos. Também a aplicação 
à cerâmica de pequenos moluscos aqu.áticos, a que se refere o mesmo 
autor (1945, figs. 10, 89 e 90) e que talvez tenham sido su·bstituídos pelas 
contas, não se observa mais. O afastamento do antigo habitat, como 
vimos, é responsável por outras mudanças que ah1da estão se processando, 
com a substituição de matérias-primas que se tornam difíceis de obter, 
como o pau-santo e certas qualidades de barro, por outras que estão 
sendo experimentadas. 

f 
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A decadência da pintura de corpo p~de, também, ter influído in-
diretamente,' deixando de criar desenl1ista·s habilidosas que se pudessem 
dedicar à cerâmica. -

As tendências à modelagem, evidenciadas nos altos-relevos de mo· 
tivos que lembram asas ou flores estilizadas, não se desenvolveram, ainda 
se observam em uma ou outra peça, mas continuam raras e pobres. 

A técnica de impressão, com uma linha na peça ainda mole, per· 
mitiu aos Kaaiuéu aplicar à cerâmica os padrões de su~ arte de pintura 
de corpo com notável efeito plástico .e fazer t1ma decoração mais dura· 
doura do que seria possível com o simples uso de tintas e vernizes. Como 
se teria desenvolvido esta técnica entre êles? A resposta a esta pergunta 
exigiria um estudo de difusão que escapa aos objetivos dês te trabalho. , 

, E sabido que alguns grupos pré-andinos também usaram desenhos de 
incisão, entretanto, é também admissível que os próprios Kad1'.uéu os ti
vessem desenvolvido. Onde quer que tenha surgido originalmente, esta 
técnica deve ter pai:tido da observação do <;lecalque de tecidos ou trart· 
çados sôbre peças de barro ainda moles, deixadas ocasionalmente sôbre 
êles, ou mesmo da fabricação de cerâmica, dentro de moldes trançados 
ou tecidos. GARDNER, estudando esta questão, mostra que alguns dos 
mais antigos exemplares de cerâmica arqueológica americana, apresentam 
decalques naturais. (1919, p. 127). Esta técnica teve profunda influência 
na arte Kadiuéu; foi devido a ela, em grande parte, que êstes pobres 
oleiros se tornaram tão notáveis decoradores. 

A ornamentação da cerâmica é, portanto, outro campo de aplicação 
dos padrões de desenho d~senvolvidos or;ginalmente para a pin'tura de 
corpo, naturalmente adaptados às particularidades de uma técnica di· 
ferente, mas essencialmente os mesmos: geométricos, abstratos, com 
grande riqueza de ritmo e simetria. Esta semelhança é particularmente 
acentuada entre os desenhos interiores da cerâmica e alguns tipos de de
senl1os de corpo; s6 os diferencia a adaatação às superfícies em que slo 
lançados, os fundos semiglo bulares da ceramica e as páginas dos cadernos 
em que os colhemos (figs. 60 e 61). 

ENTALHE - METAIS - .ltODELdGEM 

A<:> atribuições dos homens na sociedade [(adiuéu têm mudado muito 
mais que as das mulheres; embora há tanto tempo impedidos de fazer 
guerra e tendo diminuído consideràvelmente a importância da caça e do 
pastoreio em sua economia, êles ainda não conseguiram estabelecer novos 
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campos de atividade que cQmpensassem os antigos. Não têm expecta
tivas fixas sôbre o modo de os homens jovens e adultos ocuparem o seu 
t empo; a agricultura é atrjbuída aos velhos, e s6 nos últimos anos, pre
midos' pelas necessidades, êles se têm dedicado ao traball10 assalariado 
como peões das Jazendas vizinh~s. O resultado dêsse desajustamento 
é que os homens dos 20 aos 40 anos recebem mais do que dão à sociedade, 
e passam os seus dias visitando amigos, fazendo música, namorando ou 

' contando hist6rias. 

Não foram interessados em novas indústrias que pudessem con
tribuir, como as femininas, para a economia grupal; as únicas a que se 
dedicam com alguns resultados, são os trabalhos em couro e os cliapéus 
trançados, justamente os artefatos pior remunerados, tôdas as outras 
técnicas masculinas são mais ou menos suntuárias. O entalhamento 
e os trabalhos em metal são os campos em que atualmente produzem suas 
melhores .obras. 

, 
E bem provável que os grupos ,Jfha.1Já-Guaikuru tivessem conhecido 

artefatos de metal provenientes das alt~s culturas anclinas, antes do 
descobrimento. O certo é que êste foi um dos elementos europeus que 
~les receberam , com maior entusiasmo; já nos primeiros conta tos mos
traram-~e maravilhados com as moedas de prata dos espanhóis e por
tuguêses que logo refizeram a seu gôsto e passaram a usar como os adornos 

• • mais preciosos. 

Desde então vêm desenvolvendo sua técnica neste novo campo, 
que, com a intensificação dos contatos e a adoção de novos elementos, 
se foi aprimorando sem chegar jamais a constituir uma metalurgia. 
Nunca passaram de latoeiros, não fundem os metais (senão o chumbo), 
apenas os amassam, furam, recortam, limam e sulcam. BoGGIANI refere-se 
a um ferreiro que tinha até foles em sua "oficina" e retemperava o aço 
dos machados (1945, p. 141), mas hoje nenhum Kadiuéu é capaz de ta
manha proeza. 

Sua mulheres, e mesmo os homt::ns, em dias de festa, usam diversos 
adereços de metal, feitos de moedas de quatrocentos e de mil réis. Infe
lizmente o costume de enterrarem os mortos com seus adornos não lhes 
permitiu conservar nada dos. antigos trabalhos em prata, mas os que 
encontramos em uso assemelham-se muito às descrições deixadas por 
observadores antigos (S. LABRADOR, 1910, I, pp. 281 e 285). Ainda são 
comuns os colares, pulseiras, tornozeleiras e adornos de cabeça (fig. 46), 
feitos de lâminas enroladas em canudinhos que enfiam num cordão, 
intercalando com moedas e contas; quando usados no pescoço, terminam 
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geralmente com uma placa· na qual gravam desenhos geométricos muito 
simples como. círculos de pontos em relêvo e linhas de sulcos. Fazem 
também anéis dos' mesmos metais e de allli"llínio - e, ainda, da noz do 
côco bocaiúva - aos quais dão, às vêzes, forma de cobras enroladas e 
ornamentam com linhas de sulcos, pontilhados e denteados feitos com 
lima ou com fio de facão (fig. 45). Fabricam, ainda, com a mesma técnica, 
brincos e pulseiras composto<:> de uma ou mais figuras recortadas, unidas 
por aparas do mesmo metal ou de arames finos (fig. 47). 

. ' 

Entretanto, os trabalhos em metal nunca alcançaram o nível das 
obras de entalhamento que ainda praticam em madeira e chifre, embera 
já não apresentem a mesma habilidade técnica das peças registradas 
por BoGGIANI. Os principais produtos de entalhamento são os cachimbos 
antropomorfos, as pequenas bonecas e entalhes de figuras ou cenas em 
cabos de colheres, de relhos e de outros objetos (figs. 34 a '39). A ma
deira preferida para êstes trabalhos é o mesmo pau-santo cuja resina 
é usada na decoração da cer!mica. Além de sua dureza quase de ébano 
que o recomenda para obras de entalhe, os J(adiuéu afirmam que os 
cachimbos feitos desta madeira emprestam mell1or sabor ao fumo (cfr. 
s. LABRADOR, 1910, T, p. 168). . 

Êsses cachimbos, dos quais damos algumas ilustrações, t~m for~a 
muito tfpjca, geralmente são entalhados em figura de homem, mulher 
ou mesmo de grupo e a têrça parte superior, freqüentemente a cabeça, 
serve de fornalha, saindo a piteira de um furo feito logo abaixo, de modo 
que o restante da peça serve como cabo de sustentação em que o fu
mador segura para levá-lo à b.ôca. As figuras nêles entalhadas parecem 
muitas vêzes ter posições intencionalmente grotescas, como é o caso do 
l1omem agachado (fig. 37), que o entalhador nos presenteou co1n um 
sorriso n1alicioso. 

~ 

As bonecas Kadiuéu, entalhadas em madeira ou modeladas em cêra 
ou barro, são destinadas às cria11ças como brinquedos. Algumas vêzes 
usam bonecas exatamente iguais à<:> de brinquedo, representando animais 

..... 
ou homens, numa festa de mascarados (Bôboe). E stes as modelam ou 
entalham e levam a uma casa onde sabem existir aguardente e deixam 
sôbre a can1a do inorador até qt1e lhes seja dada a bebida. Entretanto, 
mesmo sem as bonecas os mascarados conseguiriam a bebida, alimentos 
ou outras coisa~ que desejassem, até bois para carnear; em qualquer 
dos casos, o morador que se negasse a satisfazê-los sofreria apenas sanções 
satíricas, além do incômodo de ter os Bôboe em casa durante horas fa
zendo as coisas mais inconvenientes. Estas bonecas também acabam 
sendo dadas às crianças para brincar. Foram observadas por BoGGIANI 
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(1945, p. '200, fig. 1oi), que as comprou como imagens de santos_cat6licos 
e por K. 0BERG (1948, p. 64) que se refere a elas como sendo fa bricaâas. 
por padres e tidas pelo grupo como detentoras de poder má:gico. A. V. 
FRIC (1912, pp. 204 e 205) reproduziu também· algumas destas interes
santes figuras e teceu comentários sôbre sua função religiosa. Informa 
que os Kadiuéu se referiam a elas com as~ palavras portuguêsas "san
tinhos" e "santinhas" que julga definirem melhor a sua função que o 
têrmo ldoloJ' com que têm sido designadas. Depois de comprar algumas 
que serviam de brinquedqs às crian.ças, encontrou outras mais perfeitas, 
que os índios relutavam em vender e às quais tinham grande apêgo 
emocional. Estas pequenas esculturas seriam, segundo FRIC, "os brin
quedos dos parentes mortos, traziam os nomes dêles e eram conservadas 
' . t t ,, un1camen e. para os m.or os • 

Não encontramos nenhuma boneca a que se pudesse atribuir o 

mesmo papel; 'Os Ka(l,iuéu .tinham maior ap~go a algumas delas por as 

acharem mais perfeitas ou porque eram presentes dados aos seus filhos 

por amigos muito estimados. Ouvimos também referi.re·m-se a elas como 

"santinhos", mas nos pareceu apenas um uso mais livre de uma das poucas 

palavras portugu~sas conhecidas dêles, aplicáveis àquelas peças. Entre

tanto, é perfeitamente admissível que tivessem tido, no passado, função 

religiosa que desapareceu, como tantos outros aspetos de sua cultura. 

Outros objetos entalhados ainda em uso são as espátulas para tear 
e os fusos de fiar algodão; a maior parte dos que vimo~ tinham forma de 
facas com figuras de cavalo ou de copos de espada no cabo e um dos fusos 
(fig. 39) foi entalhado com motivos puramente geométricos. 

1 

Não são mais usadas as "insígnias familiares" de que trata BQGGIANI 

(1945, p. 190, 199; fig. 88) e em que COLINI (1945, p. 51) viu possíveis 

ídolos totêmicos. "E1as nos foram descritas como .inocentes cabides para 

guardar os adornos de corpo; eram finamente entalhados e decorados 

com metais e contas; por seu pr6prio uso simbolizavam o poder do pro

prietário, já que ali guardava a sua maior riqueza., depois dos cavalos e 

bois. 

As figuras antropom6rficas, entalhadas em madeira, apresentam 
sempre as mesmas deformações que, também aqui, parecem resultar 
da falta de domínio do material; nota-se claramente a influência da forma 
côruca do pedaço de madeira em qúe são executadas. Assim, a cabeça 
e os pés têm qu;i.se a mesma largura que ·os ombros, tanto nas bonecas 
quanto nos cachimbos. 
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O entalhamento em chifre denota também a grande decad~ncia 
da tecnologia Kadiuéu. Devemos, ainda, a BoGGIANI, algumas preciosas . 
ilustrações desta técnica (1945, fig. 41); êle reproduz pentes e diademas 
encimados por recortes em figura de animais e em formas geométricas. 

Os únicos trabalhos neste material que encontramos foram algumas 
guampas para chimarrão, uma das quais com um' desenho de emas e 
folhagens e tendo as iniciais do proprietário, -copiadas de sua marca para 
gàdo (Fig. 38). Também nesse campo é nítido o efeito da intensificação 
dos contactos' e do comércio com os éivilizados que fêz desaparecer comple
ta.mente os pentes e diádemas e, provàvelmente, muitos outros artefatos 
antigos em chifre, ossos e cascos de tartaruga, substituídos por similares 
qt1e adquirem em Miraoda. 

O caráter estritamente geométrico da principal arte feminina não 
as impede de se dedicarem a outros campos com atitude estética oposta. 
&te é o caso das esculturas e também das modelagens ornitomorfas ' tão 
comuns na ceramica e mesm~ das estilizações em alto-relêvo nos vasos, 
que lembram asas e folhagens. Extraordinário é que esta experiência 
de representa9ão não se reflita na pintura decora tiva. 

Colhemos· entre os Kadiuéu uma série de modelagens de figt1ras 
humanas e animais em cêra, barro cozido e cortiça. A êste campo de
dicam-se indiferentemente homens e mulheres, mas a prática do enta
lhamento e do desenho naturalista dá uma grande vantagem aos primeiros 
nesta atividade (Figs. 42 e 43). Os elementos que colhemos, entre
tanto, servem apenas como exemplos, não são suficientes para um estudo 
comparativo, nem êsse estudo nos parece oferecer grande interêsse. Seu 
principal valor, a nosso v.er, é demonstrar, mais uma vez, a falta de cor
relação no desenvolvimentÓ das diferentes técnica s e seus resultantes 
artísticos: o mesmo povo que chegou a criar um dos principais estilos 
artísticos do Brasil, continua modelando tão toscamente quanto os 

• 
que mais pobremente o faça1n. 

O caráter suntuário desta ativjdade, a pouca resistência do material 
e o fim a que se destinam, que é divertir crianças, talvez nã~ tenha es
t:mulado a criação de uma técnica mais alta. Assim, os apresentamos 
em seu verdadeiro caráter de simples e despretensiosas brincadeiras, 
convidando os que nelas quiserem ver primilivo.t, a experimentar . a ca
pacidade de modelagem de um de seus amigos mais "civilizados'' que 
não tenha preparo num campo relacionado com êste, para ver qual seria 
o realmente primifi,101 ou se isto existe. 

• 
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DESCRIÇÃO DAS ILUSTRAÇÕES 

! -- _RETRATOS 

1) Jovem kadiulu - desenho a lápis de Guino BoGGIANI, datado de 16 de fevereiro 
de 1892, publicado em seu livro.sabre êstes índios._ A cabeleira descuidada, a adjulafa 
nova e a ausência de pintura de rosto, bem como a atit.ude do jovem, parecem indicar 
que ·~le estava sendo ·preparado para as cerimanias, com que cessa o luto, o que é 
também confirmado pelo fato de ter sido desenhado quanilo se realizava uma festa; 
pois o luto é sempre retirado nestas ocasiões. 

1 

21 Iracêma (Ceda-netí-l; ) - moça de 20 anos, em dia de festa: traz um lenço ~abre 
os ombros e uma ad}ulata, que é o traje típico do grupo; usa brincos de fabricação 
locaL O motivo principal do desenho de rosto desenvolve-se sabre o nariz, olhos e maçã , 
esquerda, repetindo-se inversamente do lado direito. E um desenho simétrico de 
eixo vertical traçado sabre o nariz. Outro padrão, êste assimétrico, composto de 
linhas paralelas, espirais e SS,. envolve a ·baca e o queixo; o desenho foi executado 
com tinta de jenipapo (genipa americana) em linhas pontilhadas. 

3) Maria (É-legá) - moça de 18 anos, casada, usa colares de'contas e brincos de metal 
comprados em Miranda, mas refeitos ao g&sto do gtupo. O desenhó de rosto em tinta 
de jenipapo e linhas pontilhadas par:alelas, se de.senvolve e~ três faixas,. sendo a. do 

f 

meio quebrada em três ângulos, um na testa, outro s?bre o nariz e o último sê>bre 
a maçã esquerda. As' linhas externas das faixas são suavizadas pbr arabescos curvi
líneos; a bôca é também envolvida por êstes · aral;>escos. Observe-se a mutilação 
dentÁria como motivo ornamental. · 

. 4) Adélia (Niáu-gúdje) - .24 anos, aproximadamente, casada; usa um colar de contas 
silvestres. Desenho de rosto executado com tinta de jenipapo, em linhas pontilhadas, 
o mesmo padrão é pintado, invertido, dos dois lados do rosto e, ao redor da Mca; 
até o queixo, em arabescos curvilíneos. 

5) Arminda (-Nila-Tékan) - 20 anos, aproximadamente, casada, usando colares adqui
ridos em Miranda~ mas rearrumados a seu g&sto e brincos de níquel fabricados na 
aldeia de Cachoeirinha por um índio Terena. 1'em o cabelo arrumado em "boneca" 
penteado característico do grupo. A pintura do rosto, feito com tinta de jenipapo 
em linhas e figuras cheias, consiste numa grega dentada, composta de uma linha 
quebrada, dividida ao meio por uma reta, de modo a formar triângulos com registros 
alternados, tendo arabescos curvilíneos nos espaços livres; a grega vai da testa ao 
queixo com um intervalo na bôca que tem decoração independente; apresenta, ainda, 
abaixo dos ·olhos·, na altura das narinas, séries de linhas inclinadas. Observe-se a 
depilação ornamental das sobrancelhas e cílios. 

. ,;.. . ' 
6) Nainocência (I-ui-kuí) - 24 anos, mais ou menos, usando um colar de contas eu-

ropéias com uma medalha e, _prêsa a um cordão, uma pinça de metal usada na de
pilação~ O desenho feito com tinta de jenipapo em linhas pontilhadas cobre todo o 
rost~ e é perfeitamente simétrico; compõe-se de um triângulo tru~cado que dá origem 
a uma larga voluta_ espiralada e é disposto de modo que o eixo de si~etria fique sôbre o 
nariz e a voluta da testa à esquerda se repita, inversamente, na maçã direita, acom
panhada de todo o conjunto. O desenho que circula a bôca é independente mas forma 
um conjunto harmonioso. 
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7) Germano (Dti-ma) - 17 anos, aproximadamente, solteiro, desenho de rosto em linhas 
pontilhadas, executado com tinta de jenipapo; consiste de linhas que vão da testa 
ao queixo, servindo de eixo. às composições simétricas, desenvolvidas ao redor da 
bôca e na testa. • 

8) Pedro (Níbi-nin-nátai), 8 anos; tem o rosto pintado a jenipapo, com linhas ponti
lhadas, o desenho mais elaborado fica em tôrno da bôca; consiste numa composição 
simétrica de espirais e arabescos em S, uma linha sôbre o nariz liga êste conjunto 
a uma figura de círculos concêntricos, rodeado de arabescos que ficam na testa. 

9) Margarida (UH-uetá) - 14 anos, solteira, usando colares de missangas e aljôfares 
~ brincos de níquel fabricados por· um índio Tereno de Cachoeirinha. Pintura de 
rosto executada com tinta de jenipapo em linhas pontilhadas, consistindo de uma 
composição à base de quatro espirais dispostas simetricamente ao redor da b8ca 
e de uma linha que vai do nariz até a testa, onde termina com um hieroglifo em SS. 

10) Grupo de homens Kadiuéu, dançando ao som da flauta e tambor. Observe-se como 
são descuidadas as pinturas, feitas a carvão e cinza, em grossas listas paralelas nas 
pernas e nos braços e em VV no peito. Usam peças de roupas femininas prêsas 
cintura, com faixas de algodão e cinturões de couro; alguns exibem também adornos 
femininos, como colares, pulseiras e enfeites de cabeleira. Foto S.P.I. (Foerthman). 

11) Ana (Liguí) - da aldeia de Tomázia. Pinta um couro de cervo com tinta de 
jenipapo misturada com carvão. ' 

II-SIGLAS 

12) Símbolos de propriedade com que os Kadiuéu marcam a fogo o seu gado e mais 
raramente pintam ou entalham em objetos de uso pessoal. As duas primeiras foram 
registradas por BoGGIANI e hoje pertencem a descendentes dos antigos detentores, 
que êle menciona. Algumas das marcas antigas foram simplificadas (ou substituídas 
por letras), para ocupar menos espaço, preservando o valor comercial do couro, 
mas ainda conservam seu estilo geométrico de linhas puras. Os atuais proprietários 
são os seguintes, na ordem em que estão dispostos na gravura, (verticularmente) : 
Martins Matixua (Até-ko), José Marcelino (Nagá), Libório (É-táko), João Principe 
(Hon-né), João Santiago (Adí-koo), João Apolinário (Né-giú-te), Dolores (Lámi-tádia), 
Otávio Matixua (Nú-kéle) João (Napa-ma), velho Pinto (Loko-pá), Ilário (Abá-ge), 
Dorila (Nigo-deno)~ Vicente Dionísio (Epá-oí). 

III - COUROS 

13) Pele de onça curtida com casca de angico. O desenho, executado com tinta de 
jenipap~, cobre tada a superfície interna. Apresenta quatro padrões diferentes, 
dois retilíneos e dois curvilíneos, dispostos si metricamente, sem linhas de res
salto entre êles. Os estampilhados curvilíneos são padrões de espirais e antiespirais 
que numa das composições se conjugam no mésmo plano, tendo os polos sabre a 
mesma linha; na outra, ligam-se de modo que o polo da antiespiral fica à altu•a 
da linha externa da espiral. As composições retilíneas são mosaicos simétricos, de 
retângulos cortados em diagonais, de linhas quebr~das formando tri~ngulos que 
constituem as unidades do ritmo. Foto S.P.I. (FOERTiiMANN) • 
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14) Pele crua de· um bezer-ro nonato, pintada a jenipapo na face interna; é dividida em 
quatro áreas por dois .ingulos de linhas duplas, opostos pelo vértice; apresenta duas 
decorações curviHneas de um lado e duas retilíneas do outro. }\.s primeiras são com
posições de espirais, uma delas em S, dispostas alternadamente; a. outra foi cons· 
truída .com uµia espiral cujas linhas terminais traçam uma figura em cruz e tornam 
a enrolal" formando. uma· contra-espiral de polo situado eà;l posição diametralmente 
oposta ao da primeira, de modo que, na figura retangular foram desenhadas duas 
unidades completas e met~<le de duas outras. As decorações retilíneas reproduzem 
padrões de c?mposição em retícula.. O primeiro é um mos,aico de SS angula1·es, 
desenvolvidos sôbre três retângulos da mes1na faixa, o ritmo de belíssimo efeito é,, 
·dado pela decalagem da posição das unidades. O outro é uma composição de quatro 

' . 
retangulos, cada um dêles é dividido por diagonais dentadas e comporta dois tri-
ângulos corri diferentes decorações inclusas, êstes triângulos são os elementos de ritmo 
do mosaico; a com.posição foi reproduzida de um modo ·caprichoso, que, à pI'imeira 
vista, dá a impressão de asslinetria; a figura de ressalto entre as quatro diagonais 
dentadas indica o c~ntro de um mosaico de quatro quadros que contêm os elementos 
da decoração en1 oito variãções de posição. Foto S.P.I. (FoERTrlMANN). 

15) Couro de veado curtido com casca de angico, despelado, coberto de pinturas, a tinta 
de jenipapo, na face externa. Apresenta quatro padrões, dois curvilíneos e dois re· 
ti]íne.qs, dispostos simetricamente e tendo entre êl~ .uma. larga faix9' triangulada. 
Os desenhos curvilíneos são composições de espirais conjugados em S, nu~ dos de
senhos as espirais se artieulam. no mesmo plano, no outro a linha de uma espiral 
desenha uma figura em cruz e, depois, volta a enrolar em contra-espiral, mas en1 
plano diferente. Um dos .desenhos retilíneos reproduz o padrão de S angular dis· 
posto sôbre três retângulos que se repetem inversamente em faixas paralelas, com 
as unidades de ritmo, começando em níveis diferentes; a fig. 15 apresenta variações 
do mesmo tema. O outro é um mosaico de quadrados cortados por espirais, formando 

r 

16) 

. . 
triângulos com dois tipos de desenhos, êstes triângul~s são qS unidadés de ritmo. 
Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

, 

IV-ARTEFATOS PINTADOS 

Abanos trançados por mulheres com duas palmas de carandá ,entrelaçadas, são 
do tipo menor, usados como leques e para espantar mosquitos. Decorados com a tinta 
negro-azulada de jenipapo, um tem uma cruz encurvada, da~do origem a arabescos 
curvilíneos, o outro, espirais· conjugadas em SS invertidos" ambos padrões ocorrem 
tan1bém na pintura de corp,o. Dimensões: 30,5 cm de comp. e 32,5 cm de comp, 
foto S.P.I. (LAMÔNICA). / 

• 
l 7) Casca de ovo de ema, ~m que foi reproduzido com tintà de jenipapo um padrão 

de desenho de rosto. Dimensões: 13 cm de comp. Foto S.P.I. (LAMÔNICA). 

18) Flautas de taquara de cinco furos decoradas cpm padrões geométricos de execução 
grosseira. Dimensões: 50 e 51 cm de comp. Foto S.P.I. (LAMÔNICA). ,. 
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V - CERAMICA 

19) M o_tiriga de forma globular, levemente achatada no fundo; ten1 um ralo de barro 
entre o corpo e o pescoço que serve para prender uma bola de barro deixada s&lta 
dentro da peça, a fim de fazê-la zunir quando é sacudida. Na orla do pescoço, pouco 
acima de sua junção, a peça tem uma s6rie de ressaltos em forma de espinhos e nos 
lados, apresenta duas figuras mo<l.el.:t<las em relêvo que lembram f&lhas. Tôda a peça 
é pintada de vermelho hematita; sôbrc êste fundo, na parte superior, ao redor do 
pescoço, desenvolve-se a decoração em linhas impressas co1n cordão, preenchidas 
de prêto com resina de pau-santo, (Gaaiacum ojjicinale) formando um· diaruantc 
sôbre un1 qun.drado de .cujos lados n1~i.orcs partem curvas que vão ter aos relevos 
laterais. D imccsõcs: alt. 21,5 cm; larg. maior, 18 cm. Foto S. P . I. (FOERTHMANN); 

desenho de T. C oELIIO . 

20) Moringa globular de fundo plano. A metade superior é pint:lda a vermelho-hematita 
e serve de fundo ao desenho feito por incisão, mas com um estilete, ao invés de cordão, 

• 
pintado de branco-tabatinga; desenvolve-se como uma faixa circular de simetl'ia 
radial, disposta sôbre un1 cfrculo duplo que rodeia o pescoço, chegando até a m etade 
d<?t peça; o prêto é de p qu-santo. Os desenhos desta peça 1foram intel'pretados (I{. 
Ü BERG, 1948, p. 67) como representando peixes e pássaros; julgamos que se trata 
de elementos puramente formais, sem qualquer intenção naturalista. l<"'oto S.P.I. 
(FoERTHMANN); desenho de J. CoELHO. Dimensões: alt. 22 cm; largura maior, 18 cm. 

21) Moringa de forma globular, afunilando para a base que é plana, provi~a de duas 
bôcas e uma alça d ~ sustentação. rfôda a peça é pintada de vermelho (hematita); 
o desenho em linhas brancas (tabatinga) foi impresso com um cordão e tem al
gumas partes preenchidas com verniz negro (pau-santo) . A decol'ação consiste numa 
tripla linha oval (ao redor da alça) achatada nos lados maiores por dois círculos 
também de linhas triplas (ao redor das b&cas) sendo todo o conjunto envolvido 
por arabescos gue enchem os espaços livres, formando outras ogivas. Dimensões: 
alt. com alça: 23 cm; larg. maior, 22,5 cm. Foto S. P. I. (FoERTHMANN); desenho de 
J. CoELHO. 

22) Moringa ornitomorfa de forma globular, afunilando para baixo; a estilização da 
cabeça serve de bôca e é provida de uma alta alça de sustentação e uma cauda larga 
encurvada para baixo. Tôda a peça é externamente pintada de vermelho (hematita) 
sôbre a qual se desenvolve um desenho de linhas branc.as (tabatinga), impressas 
com um cordão e manchadas de prêto (pau-santo) . A decoração consisii.e em linhas 
onduladas, rodeando a alça e de figuras de lágrimas debaixo da cabeça e da cauda 
e de chaves espiraladas nos lados. Dimensões:~ alt. com alça, 16 cm. Foto S.P.I. 
(F OERTiitv1ANN). 

23) P equena moringa ornitomorfa que lembra um pombo. A cabeça serve de bôca, a 
cauda é mais alongada e o peito mais bojudo que o comum. Tôda a peça é pintada 
de vermelho (hematita) e a decoração gravada com um cordã o, consiste em dois 
grandes SS dos lados, um colar ao redor do pescoço e figuras curvilíneas no dorso, 
no peito e nos lados. Dimensões: alt. com cabeça, 10,5 cm; comp., 15,5 cn1. F oto 
S.P.I. (.FOERTHMANN). 

24) Pote para água, globular, achatado, de fundo plano e pescoço curto e largo. 1\. de
coração foi executada por impressão de cordão, con1 espaços preenchidos de vermelho 
(hematita) e prêto (pau-santo) · sôbre o amarelo-avermelhado natural da peça. 'fem 

\ 
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duas áreas de decoração separadas por linhas triplas: uma faixa ao redor do pescoço 
com motivos retilíneos baseados em triingulos, invertidos simetricamente; a outra, 
em tôrno da metade superior. A peça é dividida em z9nas por uma linha tripla si
nuosa, nas quais se repetem alternadamente figurações geométricas curvilíneas. 
Dimensões: alt., 24 cm; larg. maior, 30 cm. Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

25) Prato de fundo curvo e borda quadrangular arredondada; externamente 'pintado 
de vermelho (hematita) e decorado com linhas brancas (tabatinga) impressas com 
cordão, formando desenhos curvilíneos alten1ados num sinus6ide e separados da 
borda por uma linha dupla; os motivos curvilíneos e a borda são pintados de prêto 
(pau-santo); apresenta no interior um desenho de quatro espirais partindo de um 
losango pintado em vermelho (hematita) sôbre fundo natural l:Ôr de tijolo queimado. 
Dimensões: alt. 5,5 cm; larg. 23,5 cm. Foto S. P. I. (FOERTHMfü'lN). Desenho interior 
de J. COELHO. 

26) Alguidar de superfície externa pintada a hematita e coberto de desenhos de linhas 
brancas (tabatinga) impressas com um cordão, cujos espaços, alternadamente, são 

pi ntados de . prêto com a resina de pau-santo. A superfície externa é dividida por. 
linhas simples em duas áreas de decoração, uma circular no fundo do prato sôbre 

a qual se desenvolve um desenho curvilíneo de simetria r~diada; a outra rodeia a 
peça e é composta de figuras ovais triplas, ligadas por linhas paralelas e separadas 
da linha de borda por triângulos. Dimensões: alt., 6 cm; larg., 22 cm. Foto S.P.I. 
(FOERTHMANN). Desenho interior de J. CoELHO. 

27) Jarro de uma s6 asa e beiço alongado, cuja forma lembra peças curopéias. Exter
namente pintado de vermelho (hematita) e desenhado com incisões a cordão, pin
tadas de branco (tahatinga). A decoração foi executada em duas áreas separadas 
por linhas triplas, uma em volta do pescoço e outra cobrindo tôda a peça com motivos 
baseados numa composiç.ão de círculos; ambas tendo figuras pintadas de prêto 
(pau-santo). O efeito de quadrifolhas, que se observa, decorre da composição geomé
trica baseada em disposições radiadas de circunferências e, em nossa opinião, não 
deve ser interpretado como motivo naturalista. Dimensões: alt. maior, 32,5 cm; larg. 
maior, sem asa: 18,5 cm. Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

28) Alguidar de decoração negra (pau-santo) sôbre fundo vermelho (hematita), baseada 
em desenho de lil\has brancas (tabatinga), impressas com um cordão. Apresenta 
duas áreas de decoração separadas por linhas duplas: o fundo circular com figuras 
curvilíneas e uma faixa ao longo da parede com desenho de um meandro escalonado 
em cujos espaços se alternam figuras mistas. A superfície interior apresenta ·pintura 
a dedo, com hematita, sôbre fundo natural côr de tijolo queimado. Dimensões: 
alt. 6 cm; larg. 26,5 cm. Foto S.P.I. (FoERTHMANN). Desenho interior de J. COELHO. 

29) Alguidar decorado na parte externa com resina amarelada de angico, sôbre fundo 
vermelho (hematita), baseado em desenhos de linhas brancas (tabatinga), impressas 
com um cordão. Linhas duplas dividem a superfície decorada em duas áreas: uma 
circular, correspondendo ao fundo da peça, q ue é composta em grandes ângulos opostos 
pelo vértice e a outra ao redor das paredes, em faixa dividida em zonas por dupla 
linha ondulada que é cruzada por outra linha também dupla, formando entrelaçados 
alternados. A superfície interior apresenta um desenho vermelho de hematita, exe· 
cutado com o dedo como pincel, sôbre o fundo natural amarelo-avermelhado. Di
mensões: alt. 8 cm, larg., 23 cm. Foto S.P.I. (FOERTHMANN). Desenho interior de 
J. COELHO. 
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30) Escudela de barro de superfície externa pintada de vermelho (hematita), coberta 
de desenhos de linhas brancas (tabatinga), impressas com um cordão, distribuídas 
em duas áreas, separadas por linhas duplas; uma circular com motivos curvilíneos 
espiralados de simetria radial; outra em faixa dividida por linhas onduladas triplas, 
formando zonas onde se alternam motivos curvilíneos em vírgula ou lágrima. O verniz . 
usado parece ser uma mistura de resina de pau-santo com a de angico que é mais 
clara e cobre irregularmente o desenho. Internamente apresenta um desenho c~r
vilíneo de simetria radial, pintado em vermelho (hematita) com o dedo como pincel~ 
sôbre fundo natural côr de tijolo queimado. Dimensões: alt. 8 cm; larg. 28 cm. Foto 
S.P.I. (FOERTHMANN). Desenho interior de J. CoELHO. 

31) 

32) 

33) 

Alguidar de fundo levemente encurvado, decorado com verniz pr~to (pau-santo) 
sôbre fundo vermelho (hematita) e tendo a borda pintada com resina amarelo-vítreo 
(angico). O desenho foi executado por incisão de cordão e divide a peça em duas áreas 
decorativas separadas por linhas duplas: uma central no fundo da peça coberta por 
um xadrezado e a outra, em faixa ao redor da parede, é dividida por uma linha on
dulada, formando zonas das quais se alternam motivos curvilíneos. O desenho in
terior, pintado a dedo com tinta de hematita sôbre o fundo natural côr de tijolo 
quetmado, é curvilíneo de ritmo radial. Dimensões: alt. maior, 7 cm; larg. 27,5 cm. 
Foto S.P.I. (FOERTHMANN). Desenho interior de J. COELHO. 

Va.so de bôjo afunilado. pescoço alto e largo. O desenho foi executado por incisão 
de estilete ao ~invés de cordão e se desenvolve em duas áreas: uma em faixa 
ao redor do pescoço com motivos retilíneos pretos (pau-santo) que se repetem sôbre 
fundo vermelho (hematita); a outra, separada da primeira por uma linha dupla, 
é uma composição de figuras curvilíneas (semelhantes) à da moringa: (fig. 25) pin-

• 
tadas de vermelho (hematita) sôbre fundo natural c&r de tijolo queimado, dispostas 
sôbre a metade superior da peça, a partir de um círculo da linha divisória das áreas; 
é organizado em sim~tria radial. Dimensões: alt. 18 cm; larg. maior: 17,5 cm. Foto 
S.P.I. (FOERTHMANN). Projeção do desenho exterior de J. CoELHO. 

Prato sustentado em base de taça, lembrando "fruteira" desenho por incisão de 
cordão, pintado de côr branca (tabatinga) sôbre fundo vermelho (hematita) tendo 
os espaços externos e as bordas pintadas de prêto (pau-santo). A decoração consiste 
numa faixa que rodeia a metade superior da peça e se baseia em motivos curvilíneos 
em disposição radial, separada da borda por uma linha quebrada. Interiormente 
apresenta um desenho executado em vermelho (hematita) com o dedo, sôbre o fundo 
natural côr de tijolo cozido. Dimensões: alt. 11 cm:}.arg.lmaior: 19 cm. Foto S. P.I. 
(FOERTHMANN) j desenho de J. CoELHO. 

VI-ENTALHES 

34) Boneca esculpida em cerne de vinhático, trabalho de homem. Representa uma mulher 
grávida vestindo uma adjulata abaixo do umbigo, tendo uma criança às costas "como 
um macaquinho"; traz um colar de contas de vidro azuis e brancas, alterna das três 
a três; os olhos também são representados por contas ~br~ncas incrustadas. Dimen· 
sões: alt. 28 cm. Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

35) Cachimbos antropomorfos executados em cerne de pau-santo. O maior representa vma 
mulher em pé - vêem-se nitidamente os seios - com os braços caídos ao longo do 
corpo, a cabeça serve de fornalha. O menor é decorado com quatro cabeças ao redor 
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. 
da forn alha sustentadas nun1a base c:dta, quadrangular, com sulcos vert icais em cada 
lado, parecendo rcprcscnt~r pernas. Dimensões: alt. 9,5 cm. e 5,5 cm. F oto S.P .I . 
( :FoERTI IM:\.NN) . 

:i6) Cachimbo antropomol'fo entalh3do en1 cerne de pau-santo, as figu ras representam 
dois homens e duas mulheres, t od os de costàs para o cone g Lte, acima e en tre êles, cons· 
t itui a fornalha do cachim bo. Os hornens süo representados com as n1ãos sôbre o sexo 
e as m ulheres com os b raços descidos ao longo do corpo; elas são distinguidas pela re· 
presen taçã o dos seios. E ntre as cabeças das figuras foi Icit o uni orifício para o bico. 
D imensões: a lt ., 5,5cn1 l;-oto S.P.I . (FOERTIIMANN). 

37) Cachimbo antropomorfo executado em cerne de pau-santo. R epresen ta um homem 
agachado; a cabeça de t a m anho desproporcional, constitui a fornalha do cach imbo. 
Dimensões: alt., 6,5 cm Folo S.P.I. (FoERTII?-iANN). 

38) Entalh e em chifre, trabalho masculino. Guampa para chiroarrão, com desenho de três 
em as, um pássa ro, f olh~gens, fio1· e letras. D in1ensões: compr. maior, 17 cm., di&n1. 
da bôca, 7,5 cm. Foto S.P .I. (FOER1'11Mf.NN) . Proj eção do desenho: J. COELHO. 

39)1 Entalhe em madeira : colheres de í ipo europeu com os cabos esculpidos; numa delas 
(7cm d e comp rimen to) foi entalhado um pássaro sôbre u m ramo de fôlhas; na outra 
(22,5 cm), uma mão con1 pulseira ; n a sovcla para trabalhos em couro, (12 cm) fo. 
entalhada un1::i t:rve aqu ática; o fuso (47,2 cn1) t em decor.'.lção geométrica. Foto S.P.I. 
(F OERTII.MANN) . 

VII TRAB~:\.LI-IOS El\1 CONTAS 
• 

; 
40) Bolsu1ha para guardar anéis, b1·incos e p ulseiras, trabalhada em m issangas azul-

marinho, brancas e azu1 celeste. A bclsinha (10,5 por 8 crn) é t ecida d e m.odo a formar 
uma rêde q ue origina losangos coJn triâng ulos, ressaltados pelas c8res; a pulseira (13 

cm d e comp.) tem desenho mais simples, consistindo <le fa ixas inclinadas que se re
petem alternadamente em contas brancas e azul m arinho. F oto S.P.I. (FOERTHMANN). 

VIII - l\i10DELAGENS 
I 

41) !vl odelagens de cavalos executadas por inulheres, em b nrro cozido e em cort iça . 
O último é pintado a tinta de jenipapo. F oto S.P.I . (FoERT.1-I:-VlA."'TN) . 

42) Grupo d e homens modelad os em cêra por un1 velho " cativo" xamacoco, apanhado 
quando nlenino pelos l\ adiuéu. J\ p r j111cfr·a e a última figura representan1 pernas, pés, 
tr onco, pescoço e ca bes·a com olhos, nari:;,, bê,ca ·e orelhas, n1as não represen t a. braços. 
A segunda parece mais um pássaro que um homem, pelo pescoço .comprido, a cabeça 
em focinho e, os braços cm a sas latera is, mas tem um chapéu que não d eixa dúvidas 
sJbre a intenção do modelador .1\. terceira figura, mais perfeit a que as outras, representa. 
braços, cabeça, pernas e pés bem defini<los. liá grande scn1elhan ça entre estas figuras 
e os desenhos d e formas humanas feitos pelos meninos. Dimensões: a p rimeira figura 
tem 13 cu1 de altura. ll'o to S.P.I. (FoEl~THl\lANN) . 

43) Touros modelados em c~ra (alt. 9,5 e 13 cn1) por uma inulher; observe-se o efeit o 
plástico e a r iqueza de pormenores. F oto S.P.I. (FoERTil;IA~N) . 
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X - PIROGRA VURA 

44) Cabaças com desenho pirografado si>bre um esquema prévio traçado a pontA de faca. 
A menor (alt. 8 cm) é usada para tomar chimarrão e a maior (alt. 26,5 cm) é um ma
racá, chocalho usado p~los curandeiros l(adiuéu; tem uma decoração cent ral e1n ro
sácea, terminando numa faixa de linhas triplas que divide a peça em duas metades; 
a parte de baixo está decorada com uma rêde curvilínea. A cuia apresenta decoração 
à base de espiral, muito semelhante aos desenhos de rosto. Foto S.P.I. (FOERTH
MANN). 

X - METAIS 

45) Anéis de metal e noz de côco bocaiúva (2,1 cm de diâmetro); os de metal foran1 fabri
cados por amassamento de moedas de níquel e de cobre a té obter uma lamina que foi 
cortada a fio de machado; os de côco, por entalhamento. Todos êles são decorados com 
linhas de incisões, formando triângulos, retângulos, losangos alongados, xadrezados 
e retlculas simples. 

46) Brincos de níquel laminado por amassamento com martelo; as figuras são ligadas 
umas às outras con1 arame fino ou fios de níquel. O maior (5,5 cm de comp.) Foto 
S.P.I. (FoERTHMANN). 

47) Colares de nfquel laminado por amassamento, compostos de tubos intercalados com 
contas de vidro e n1oedas. Terminam em medalhões do mesmo material, decorados 
em rclêvo. O maior dêles tem 38 cm de comprimento. Foto S.P.I. (FOERTHMANN) . 

XI - TECIDOS 

48) Faixa íecida de algodão em tear simples (compr. 210,3 cm; larg. 8,5 ctn); a urdimbre 
é de linhas vermelhas, azul c~eleste e azul-marinho; a trama é de linha branca .• .\.presen
tamos as duas extremidades; observe-se os desenhos de padrões geométricos abstratos. 
Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

49) Bôlsa de algodão (compr. com a alça, 49 cn1) tecida em tear simples tendo a urdimbre 
de linhas brancas e azul celeste e a trama de linhas brancas; a alça em fai1ra é tecida 
com o mesmo padrão. Apresenta na orla da aba uma série de penduricalhos de n{quel 
amassado em canudos e losangos. Foto S.P.I. (FOERTJ-1;..1At·H~). 

50) Bôlsa tecida de algodão em tear simples, a urdimbre é de linhas brancas e vermelhas , 
intercaladas e a trama, de linhas brancas. E provida de alça azul e branca e de tufos 
vermelhos com adornos de contas azul-marinho, azul celeste e brancas nos quatro 
cantos e de adôrno de níquel amassado em tubo e losango. Dirnensões: coropr., inclu • _....., 
sive alça, 49 c1n. :Foto S.P.I. (FoERTHMANN). 

51) BBlsa de caraguatá com tufos de algodão nos cantos superiores tendo uma figura cur-, 
vilínea pintada com tinta de jenipapo. E usada por homens ou mulheres para guard~r 
pequenos objetos ou fun10. pimensões-: 8,5 cm de larg. Foto S.P.I. (FOERTH~ANN). 
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XII - DESENHOS DE CRIANÇAS 

52) Desenhos de crianças Kadiulu colhidos em setembro de 1948 no P.I. Pres. Alves de 

53) Barros, durante uma aula na escola local, como tarefa comum. A professôra man
dou-os desenhar o que quisessem, citando como exemplos: "casa, gente, bicho, qual
quer coisa". Os três primeiros desenhos (52) de cima para baixo, são de meninos de 8, 
10 e 12 ano~ e os outros (fg. 53) de meninas de 8, 11 e 14 anos, aproximadamente. Além 
das características de progressão com a idade, os desenhos revelam que os meninos 
têm um estilo mais realista e suas obras vão se tornando progressivamente mais com
plexas e perfeitas; as meninas revelam menos interêsse representativo e maior sensi
bilidade para elementos formais; seus desenhos vão se tornando, com os anos, mais 
abstratos e de gôsto decorativo. 

XIII-. P_ADRÕES DE DESENHO PINTADOS A JENIPAPO EM CADERNOS 

' 
54) Desenhos de listas paralelas em linhas simples, onduladas, trianguladas, em triân-

gulos ou ângulos em registros alternados, usadas na pintura de corpo êm "zébrures" 
ou na decoração de esteiras. 

55} Nadjéu. Desenhos de rêdes ou malhas, quadradas, rômbicas, en'xadrezadas, simples 
e oblíquas, retillneas e curvilíneas, simples ou formando mosaicos figurados. São usados 
na pintura de corpo e na decoração de esteiras. 

56) V . - " t• ,, " "t' li d d - d , ul . d .__ ar1açoes em nega 1vo e pos1 1vo os mesmos pa roes e c1rc os con1ug~ os e 

57) 

58) 

59) 

mosaicos de losangos, em linhas onduladas, para pintura de corpo e de artefatos. 

Pormenores de estampilhados para pintura de corpo, compostos de volutas e espirais. 
Observe-se as diferentes soluções para a conjugação devolutas e o domínio da área de 
decoração. 

.... 
Náti-Téuag. Combinações de espirais conjugadas dominando áreas retangulares. Estes 
padrões ocorriam na pintura de corpo, principalmente no peito e ombros, e suas va
riações mais simples são também aplicadas à cerâmica. São designados também como 
Lauí-lédi, que parece ser um genérico de espiral. 

Unidades rítmicas de estampilhados em mosaico; algumas combinaçõesd êstes padrões 
e .fe suas variações são apresentadas nos couros. 

60~ Composições curviHneas para pintura de corpo, ocorriam principalmente na omamen. 
tação do peito e costas; desenhos de linhas semelhantes são usados hoje, na decoração 
int~rior de pratos de barro. Observe-se a perfeita simetria e a virtuosidade do artista 
no domínio do espaço. 

61) Arabescos curvilíneos, perfeitamente simétricos, de primorosa execução. Ocorriam 
Íreqüentemente na pintura de corpo (peito e costas); hoje são comuns na decoração 
interior de pratos de barro. O segundo padrão desenvolve-se em tôrno de um ovóide 
dentado e é geralmente chamado "coração". 

62) _Variações de desenhos ainda hoje usados na pintura de rosto. São chamad9s Odá-io
kol (o da testa); às vêzes são vistos na coxa ou no colo de uma mulher; ·neste caso exe
cutados com linhas mais fortes (como na gravura). Têm certa semelhança com as mar
cas de propriedade e a êles talvez se deva a idéia de que as mulheres levavam as marcas 

1 

de seus maridos pintadas no corpo e no rosto; podem ser, também, estilizações das si-
~M. • . 
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63) Padrões de .desenho de corpo, usados para pintar o peito (os dois primeiros) e nos om
bros (os dois últimos). Assemelham-se muito a certos desenhos de rosto e podem, ,oca
sionalmente, ser .usados como tal. São chamados Io-kodrá-dígi (sé>bre o colo) e Odo-
Mdi (sôbre os braços). Observe-se sua extraordinária simetria. · 

64) Padrões de pintura de rosto chamados Ono-kt-dí.a (sé>bre o nariz) _porque costumam 
ser pint_ados como faixas estreitas da testa até o queixo. Muitas v~zes são combinadqs 
com outfos padrões, como. ocorre com o pFimeiro e o último, ou se repet~m cebrin:do 
o rosto-todo com linhas paralelas . . Em qualquer dos casos a b&ca e os lá.bios ou a test.a 
recebem u~ "Cfesenho especial. Padrões semelh~tes a êstes, executado~ em traços 
clieios, são também usados para pintar os braços. 

65) 

• 

Padr6e~ de de~enho de rosto chamados Odí.-gufdi (todo o rosto). Sãó simétricos e de 
efeito belíssimo. A figura triangular com a ponta superior rodeada· de espirais e ara
bescos fica sé>bre a b&ca. As li~tas paralelas vão do queixo à te$ta onde geralmente ter. 

~ . 

mina com uma figura bem elaborada. Dos dois últimos, um é igual, outro semelhante 
aos desenhos de rosto das fotografias publicadas neste trabalho (fig$. 2 e 6) e dão uma . . 
idéia de como foram transpostos para dois planos as figuras que as artistas estão acos-
tumadas a represe~tar s&bre tr~s, no rosto ou no corpo. 
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AB~'l'RACT 

. 

The Kadiuéu is one of the different groups of the Mbaya-Guaikurú, 
or Cavaleiros Indians, 'vho settled on the left banl);'. of the Paraguay River 
in the beginning of the XI th century. 

There are now no more than three hundred people, living with their 
neighbours in the Mato Grosso countryside, and although adopting the 
sarne dress, tending their animais, hunting and curing sk.ins ·by the sarne 
methods as their neighbours, they have lrept some characteristics of 
their own ancient, domina.ting race. 

Tl1e documents on which the article was based were obtained by 
the autl1or in the' last months of 1947 and .. from J uly to October 1948, in 
the Kadiuéu villages on the President Alves de Barros Native Reserva
tion, whilet on research for the Section of Studies for the Service for 
the Protection of the lndians. 

' As in all cases of Kadiuéu culture, its art is passing through a crisis 
of re-defining its own values. By virtue of the changes \vhicl1 are taking 
place, Kadiuéu art can only be 1,lnderstood as a product of an epoch of 

• 
transition and, in great measure; as an effort to conserve an inadequate 
patrimony in the ne\v way of life into whicl1 it has merged. 

The ancient idea.ls of culture were, for men, courage and heroism, 
and for women, virtue and artistry. Of th~se ideais only those of virtue 
and artistry remain. And although the men have aptitudes and virtues 
recognised by all, it is to the women, as -artists, that we look for the ex
pression of Kadiuéu art. 

' Their graphic and plastic arts express themselves in t"vo well defined 
styles: one, the geometrical, formal and abstract, witho11.t any .represen-. 
tative strength, is the decorative style which is used only for decorating 
outer surfaces, and is done exclusively by the women. The other, the 

. figurative, is carving, done by the men, and in this the formal ele-
, 

ments are relegated to the background: These differences of styles, 
b~sed on thé sexes, manifest themselves from childhood and 'vith the 
years the boys develop their figurative style and the girls theirs of the 
'fol'mal and decorative. 

It is in the !Vomen's painting tha.t Kadiuéu art finds its highest expres~ 
sion, that of' adorning the youth's, bodies and personal objects, giving 
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them an original tribal characteristic. Almost all the women practise 
this art. · There are specialists and among them there is great com
peti tion to be· l{nown as the best artist. These traditional designs 
constitute an artistic patrimon_y, and each has her favorite theme or 
motif on 'vhicl1 she makes innumerable variations. The names by which 
they are li:nO\Vn are designations of geometrical figures on which they 
are based, or on parts of the body on which is it customary to apply them. 

Indications of pre-Andean (Cha"i'n), European and roccoco influ
ences have been found in the paintings and decorations of l{adiuéu cera
n1ics. 1.,hese influences are, historically, possible. We believe that some 
of these designs are of foreign origin but that they are, however, acci
dental, and have no definite influence on Kadiuéu art. 

These traditional designs are today used indiscriminately by the 
whole tribe, but this was not always so. Sources of the ·XVIIIth century 
dealiug with the Kadiuéu inform us tl1at serfs could only use simple 
motives, daubed \.vith charcoal; the blueblacl{ of the genipapo, the red 
of the urucá, the v'7hite of certain vegetable flours could only be used by 
the superior classes. · 

The sarne restrictiÓns applied to tattoo-\.vork: the serfs on their 
faces and the "!adies" only on their arms. These colours had magic sig
nificance, so that the urucú could not be used in w~r, and th~ genipapo 
was forbidden to be used by young girls in their initiation ceremonies. 
The present-day paintings do not have the richness in colourings nor 
the virt.uosity of the old ones. Only in the facial 'designs and those of 
domestic utensils, today made exclusively \.vith genipapo, is the perfec
tion of the old work exhibited. Body paintipg for feast-days consists 
of parallel lines on the members and in VV 'on the back, executed with 
cha~coal and ashes. The old shapes for the mechanical reproduction of 
these designs have no\.v disappeared. 

The \.Vomen continue to make ceramics - more, however, for tl1e 
pleasure of rnalring them than for their utility. l\1odern pots and pans 
have tah:en thc place of the old jars, vessels, cool{ing pots and water 
jugs, covered with designs. The externa.l decoration of the c~ramic work. 
is made by an incision with a str-ing on the piece while it is still soft, and 
by this process designs very similar to those used for body painting, both 
geometrical and formal, are imprinted. ln the best pieces the most co1nmon 
decorations used five colours, the reddish-yellow on the unpainted sur
faces, the white lines of the imprinted filligram, generally on a red bacl{
ground, and the varnishes: the brilliant black: of the pau-.ranto (a tree), 
tl1e vitreous yellow of the angico (an-:>ther tree), in the sp3.ces b~tween 

. . 
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the design and on the borders. The potters have a spccia.l pleasure in 
inodelling their p ieces in the n1ost de!icate and fa11ciful n1a1111c r, such as 
qu1drangular vases vvith rounded ang1es, wa ter vessels .in tl1e forn1 of 
·birds, porringers and fruit dish.es. 

Other articles of fen1i1-âr1e manufacture a re t extiles, plaited \.vorl;:, 
bcadwork, all of thern rudi:rnerrtary , it being rare l1owever th~t onc cf 
these a r ticles, ir1stc.?..d of being an object of art, is more than a mere 
industrial p roduct. 

The 1n asculi11e a ttributes have chn.11ged more than. t l1e feminine in Ka
diuéu society. While the w on1cn have see.n their t alents appreciat-ed, anel l 

have becon1.e the p-::oducers of the p rincipal a rticles of commerce \vith 
civilised nations, 1nen h!tve ha.d to \VO::k. to es~.::!.blish 11ev1 field~~ of activity 
to co1npensate for the loss of tl1eir old 011es : tl1ey I1avc no i11tere.s·t in xl e\V 

industries -vvhich could c~ntribute to the t ribal economy; their aestl1etic 
expression is limited to carving horns, and wood, and in metal-work, 
wl1ich are the lowest paid. rfhey do not smelt- the metal, they on1y work 
it by hammering, boring, cutting and filing. For tunately the earrings, 
bracelets, anlclets, necl~laces and rings similar to t he old silver adorn
n1.ents exist today, althougl1 they are made 'vitl1 nick.el coins. T heir 
metal-work never reach ed the standard of their wood and horn carvings 
,vhose b est p roducts were pipes in the form of men, dolls and carved 
horn drinking cups. The Kadiuéu men and vv-omen also modelled huma11 
figures and animals in wax, bal{ed clay and cork. We have found an 
example of these models, and this is a p roof of the Iaclr of co-rela tion in 
t he development of t he different techniques and their artistic resul~s, 
- that a people i,vho cultiva ted a decorative art of such a complex na-, 

t ure, should continue producing a t such a low level. 

• 

-
• 

• 
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