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Desenvolveu-se, na Escola Indígena 
Alves de Barros, um trabalho de assessoria na 
área de Estudos Sociais, tendo como meta a 
elaboração e definição de conteúdos específicos, 
a partir da construção coletiva de relatos 
daquele grupo étnico. 
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APKES~IVI'AÇÃO 

Em 1991 foi promulgado o decreto nº 26/91 , o 
qual transfere a competência das questões educacionais indígenas 
da FUNAI para o Ministério da Educação e do Desporto, Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação e Fundação Nacional do indio. 

A Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul, 
na época, recém afeta às questões indígenas, tomou a decisão 
polftica de dar seqüência ao processo de capacitação dos 
professores iniciado pelos, até então, responsáveis. 

No ano de 1994, compreendendo a complexidade 
que envolve a educação escolar indígena em cada comunidade, 
fazendo-se conhecer entre as diversas organizações indígenas e 
ouvindo os professores e antropólogos que a assessoraram, a 
Secretaria de Estado de Educação decide retomar o processo de 
desenvolvimento das ações aplicadas ou trabalhadas. Passa, então, 
a atuar de forma continuada. diretamente nas aldeias, evitando 
agrupar etnias diferentes e vivenciando todo o contexto de inserção 
das escolas junto aos alunos e à comunidade. 

Na sede da Aldeia Bodoquena, foram realizadas 
seis capacitações continuadas, completando 170 horas/aula "in loco•, 
além das pesquisas a distância elaboradas pelos professores nos 
espaços entre uma e outra capacitação. 

Essas ações foram planejadas pelo Núcleo de 
Educação Escolar . Indígena, através do "Projeto Tengatui 
Marangatu", com recursos federais e estaduais, apoiadas e 
acompanhadas pela Seção de Educação da FUNAI/Administração de 
Campo Grande, pela Secretaria Municipal de Educação de 
Bodoquena, comunidade e lideranças Kadiwéu. 

Transcorridos quase dois anos, os resultados 
começam a aparecer: o Calendário Escolar é específico para este 
grupo, o Regimento Escolar diferenciado tramita pelo Conselho 
Estadual de Educação-MS, os conteúdos de 1ª a 4ª séries do I Grau 
foram definidos, somando-se os conhecimentos étnicos regionais 



com os conteúdos estabelecidos pelas entidades mantenedoras das 
escolas e foram publicados materiais paradidáticos. 

Esta publicação, "Relatos e Fatos Kadiwéu", tem 
como um de seus objetivos contribuir para estudos de História e 
Geografia das séries iniciais do I Grau. Foi escrita por professores 
das Aldeias Bodoqueha e Campina. 

Oeseja~se que esta publicação contribua, de 
alguma forma. para a qualidade do ensino e com~ acervo 
bibliográfico, para aqueles que pesquisam sobre o povo Kad1wéu. 

Núcleo de Educação Escolar lndígena/SED 

INTRODUÇÃO: EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

Esta publicação é dedicada aos professores de 111 

a 48 séries do I Grau, aos seus alunos e à comunidade Kadiwéu. 
Reúne o trabalho desenvolvido durante um ano na Aldeia 
Bodoquena, através de encontros, ocasiões em que organizamos 
idéias e elaboramos as produções. 

A necessidade de demonstrar a situação real 
desta escola nos levou a levantar dados sobre matrículas, 
reprovações, evasões, e o resultado foi preocupante. Nossa ação 
teve início através do levantamento de conteúdos oferecidos aos 
alunos de acordo com cada série e iniciamos a discussão em tomo 
de um tema de fundo ligado à própria comunidade, que é a realidade 
da aldeia, suas realizações, seu comportamento e sua história. 

Na escola os livros usados são os tradicionais, as 
histórias contadas são as elaboradas pelo dominador, não existe 
ainda a versão do próprio índio. Seus planejamentos são feitos em 
grandes reuniões, onde o conhecimento e o saber são unificados, 
não se observando as diferenças culturais, sociais e políticas. A 
História foi tomada como carro~chefe do processo de escolarização, 
pois nessa comunidade as pessoas mais velhas ainda detêm o 
conhecimento. no entanto, vinham sendo esquecidas. O 
ensino/aprendizagem interdisciplinar acompanhado da língua 
materna é a base da construção da educação escolar indígena e do 
entendimento de sua identidade. 

Nesse período de estudo, professores, lideranças 
e comunidade entenderam que, para haver um combate ao alto 
índice de reprovação na escola, a utilização da língua materna 
através do estudo da história de seu próprio povo seria a grande 
alternativa. 

Quando foi dada a oportunidade de se produzir o 
próprio texto para o trabalho, a reação imediata foi de espanto e 
inércia. Refletir sobre a diferença étnica, sobre sua própria origem e 
sua vida antes da chegada do explorador ainda provoca alguma 
insegurança, tanto por parte dos professores como por parte da 
comunidade, ainda temerosa. 
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Tivemos momentos marcados pelas verdades 
desse povo e pelo pensar diferente. Um dos objetivos é respeitar a 
especificidade, abrindo caminho para pensar, discutir e analisar as 
várias possibilidades. de mudança e aperfeiçoamento da "educação 
escolar indígena". A viabilização, o aproveitamento da realidade da 
aldeia e seu funcionamento são tomados em termos temáticos. Por 
fim, pretendemos, em todo o trabalho, oferecer aos professores 
sugestões, fontes e encaminhamentos que os estimulem a uma visão 
crítica para a elaboração do material didático, facilitando a ação 
pedagógica em sala de aula. 

MARINA EVARISTO WENCESLAU 
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Figura 1 - Estrada para a Aldeia Bodoquena. 

Figura 2 - Visão panorâmica da Reserva lndigena Kadiwéu. 
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A ESCOLA 
Alunos,Séries.Tunnas 

A Escola Indígena Alves de Barros - Pólo, 
localizada na Aldeia Bodoquena, tem 03 salas, funcionando em 02 
turnos, atendendo 06 turmas: 

- 02 turmas de 1ª série; 

- 02 turmas de 2ª série; 

- 01 turma de 3ª série; 

- 01 turma multisseriada com 3ª e 4ª séries. 

A Escola extensão, localizada na Aldeia da 
Campina, tem 01 sala funcionando em 02 turnos, atendendo 02 
turmas: 

- 01 turma multisseriada com 1 ª e 2ª séries; 

- 01 turma multisseriada com 3ª e 4ª séries. 

Nome do Professor Série Alunos Alunos Turno 
1996 Matr. Repet.** 

Ademir Matchua 2ª 19 - Vesp 
Cleusa Alcântara 1!! 26 11 Mat. 
Eva Bemardes 1!! 31 11 Mat. 
Gelson Gabriel* 1!! 04 02 Mat. 
Gelson Gabriel* 2ª 09 - Mat. 
Gelson Gabriel* 3ª 04 - Vesp. 
Gelson Gabriel* 4ª 05 - Vesp. 
Maximino de Farias 3ª 19 08 Vesp. 
Nilza da Silva 2ª 19 09 Vesp. 
Ruth Klassen 4ª 09 09 Matut 
Ruth Klassen 3ª 16 06 Mat. 
TOTAL 161 56 

-• Escola da Aldeia Camp1na - extensao, 
• • Alunos matnculados na mesma série pela 2! vez. 
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A seguir, apresentamos os quadros referentes a 
1995, que nos permitem visualizar a situação geral da Escola· 

1995 

Nome do Professor Série Alunos Alunos Alunos Alunos 
Matri. Aprov. Reprov. Des. 

Ademir Matchua - - - - -
Cleusa Alcântara 1! 17 08 06 03 
Eva Bernardes 2~ 20 11 06 03 
Gelson Gabriel 3ª 20 05 06 09 
Hilário da Silva 1" 12 03 02 07 
Maximino de Farias 2a 25 05 13 07 
Nilza da Silva 11,1 13 04 03 06 
Ruth Klassen* 1!! 09 07 02 -
Ruth Klassen* 2!' 05 04 - 01 
Ruth Klassen* 3ª 07 06 - 01 

Total - 128 53 38 37 . Escola da Aldeta Campina - Extensão 

TABELA FOR SÉRIE DOS ALUNOS DE 1995 

ALUNOS 1• Série 2~ Série 3ª Série 4! Série Total 
MATRICULADOS 51 50 27 15 143 

APROVADOS 22 20 11 13 66 
REPROVADOS 13 19 06 02 40 
DESISTENTES 16 11 10 - 37 
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Numa breve análise dos quadros apresentados 
em 1995, observa-se que dos 143 (cento e quarenta e três) alunos 
matriculados, aproximadamente 77 ficaram retidos (reprovados e 
desistentes). Frente a este dado, medidas estão sendo tomadas para 
a reversão dessa realidade (capacitação de professores "in loco", 
acompanhamento direto do cumpnmento do ano letivo e de todas as 
atividades pedagógicas, curso de Suplência de sª a 8"' séries do 1 
Grau) e parcerias para a realização do Curso de Magistério de 
Férias. 

A REALIDADE DA ESCOLA 

A Escola Indígena Alves de Barros e extensão 
possuem problemas de infra-estrutura: má conservação do prédio, 
construção imprópria, falta d'água, depredação do material 
permanente, entre outros. 

Não recebem a merenda escolar Neste 
momento. é fundamental observar que a prefeitura de Porto 
Murtinho, muntcipio em que a Reserva Kadiwéu está oficialmente 
localizada, não tem prestado atendimento através de distribuição de 
merenda escolar e material de consumo. 

Nessas escolas não se trabalha com o ensino da 
língua materna (Kadiwéu), as crianças são alfabetizadas em 
português, apesar de se comunicarem entre si através do próprio 

idioma. 
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Figura 3: Vista geral dos alunos e da Escola Indígena Alves 
de Barros • Aldeia Bodoquena. 

Figura 4: Vista geral da comunidade, alunos e Escola Indígena Alves 
de ,Barros • Ex1ensão da Aldeia Camp1na. 
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ACORDO fiRMADO COM OS KADIWÉU 

Com o objetivo de redimensionar a escola e 
capacitar os professores, foi elaborado um projeto, no ano de 1995, 
que custearia as ações a serem executadas "in loco". Para 
viabilização da execução do projeto, foi firmado um acordo entre 
todos os participantes, com os seguintes itens, que especificam as 
atribuições de trabalho de cada segmento: 

1. Mães - farão a merenda e a limpeza; 

2. Pais - construirão a cozinha e trarão as lenhas, farão mut1rão para 
as duas escolas, 

3. Professores - farão planejamentos, estudos, cuidarão da escola 
durante o horário escolar, farão a escala das mães para o preparo 
da merenda; 

4 FUNAI/Administração de Campo Grande- ficará responsável pelo 
transporte da equipe de trabalho, quando for o caso, de 
Bodoquena/Área/Bodoquena. Fornecerá material permanente e 
de limpeza e responderá pela vida escolar dos alunos; 

5 Associação dos Kadiwéu - ficará responsável pelo transporte da 
equipe de trabalho, quando for o caso. de 
Bodoquena/Área/Bodoquena. Trocará os vidros quebrados da 
escola, negociará. a madeira com a FUNAI para o conserto das 
carteiras e fornecerá alguns materiais didáticos, 

6. Liderança - zelará pela escola fora do horário de aula; 

7. Missão Evangélica Unida - ficará responsável pelo transporte da 
equipe de trabalho, quando for o caso, de 
Bodoquena/Área/Bodoquena Fará também o transporte dos 
professores até Bodoquena para receberem seus pagamentos. 
Coordenará o mutirão de conserto da escola da Campina; 

8. Secretaria de Estado de Educação - coordenará o Projeto. 
oferecerá condições para o deslocamento da assessoria até 
Bodoquena e pagará pró-labore aos assessores, oferecerá 
material escolar. renovará convênio para a contratação dos 
professores, elaborará projeto para reforma do prédio das escolas 
pólo e extensão com a FUNAI. 
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UI'1A AULA DE HISTÓRIA 

Após a realização de algumas etapas da 
capacitação presencial e continuada nas áreas de História e 
Geografia. na tentativa de tornar o ensino o mais adequado possível 
à realidade da comunidade. os professores foram orientados a 
construírem o conteúdo das disciplinas, partindo do contexto 
comunitário desse grupo étnico 

REGISTRO DE UMA AULA Dt: HISTÓRIA ELABORADA PELOS 
PROfESSORES. SEGUNDO ORIENTAÇÃO DA PROPOSTA: 

"Crianças, hoje nossa aula vai ser diferente! Que 
tal nós procurarmos informações sobre o nosso lugar e tudo que nele 
h a? 

Então vamos lá Será que sabemos o tamanho de 
nossa área? 

Na história dos índios Kadíwéu. n , aparecemos 
como grandes guern:iiros. Dom Pedro 11 foi quem doou as terras que 
estão situadas nos municípios de: Porto Murtmho. Bodoquena. Bonito 
e Corumbá Essas terras têm como div1sa os rios Paragua1. 
Aqutdaban. Nabtleque. Nattaka e a Serra da Bodoquena, a qual 
estamos observando daqui. ViaJando mais para o sul . encontramos a 
aldeta de São João, que fica na nascente do rio Aquidaban; 
descendo um pouco mais vamos encontrar a aldeia Tomazia. 
localizada aproximadamente na Serra da Bodoquena. e ainda dizem 
que no Pantanal há uma aldeia chamada Barro Preto. 

Pois é! Nossa terra é tão grande que. se formos 
andar a pé até o país vizinho (Paraguat), levaremos muitos dias para 
consegwrmos chegar ao lim1te da área Kadtwéu. Dizem que esta 
terra é uma das ma1s ricas em pastagem natural e está também 
dividida em cerrado e vazantes típicos do Pantanal Então, crianças, 
vamos sentar no chão e ficar bem à vontade para ouvir um pouco de 
nossa história 
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Para termos uma visão de como é grande a nossa 
terra. temos que saber que ela mede 538.535,7804 ha , sendo que 
180 mil ha estão sendo disputados com os fazende1ros na justiça 
Esta área é mUlto conhec1da, por ser a mais extensa do estado de 
Mato Grosso do Sul. Ela é de grande valor para a pecuária e está 
dividida em fazendas. AqUI vamos encontrar mais índios iguais a 
nós, que falam o nosso idioma, que nasceram e cresceram onde hoJe 
é nossa aldeia, que é chamada de Aldeia Bodoquena. 

Que tal ficarmos por dentro da história do passado 
do nosso povo? Então vamos lá!. .. Começando, nós moramos em 
uma aldeia que se chamava Alves de Barros, atualmente 
Bodoquena, temos a aldeia da Campina e a vizinha Missão 
Evangélica Un1da, que é alemã e colabora com a comunidade na 
parte da saúde Como nossa área é grande!. .. Também vamos 
encontrar parte do Pantanal, onde há vários tipos de vegetação 
como: carandá, pau-santo, barreiro, tucum, etc. E como nós já 
sabemos, a missão está localizada no município de Bodoquena; o 
município da aldeia Bodoquena é Porto Murtinho. Assim a história 
da nossa reserva mostra quantas diferenças existem dentro dela 

Informações prestadas pelos professores· Cleuza Alcântara, Gelson Correa Gabriel, N1lza 
Moraes da Stlva. H1làno da Silva e Eva F Bernardo 
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MAPA DA RESERVA INDÍGENA KADIWÉU 

Através do mapa da Reserva Indígena Kadiwéu 
podemos visualizar o pantanal, os limites, os rios, afluentes e lagoas, 
as aldeias, as rodovias e os marcos de divisas. 

,..,, __ _ 

..__ ____ ..... __ 

• _......, ... ,,., ............... , 
- - -·· •• •«•f••····~···· 
---- , , ..... t ue.u •• .. ,,., 

..... _ ....._ ----'=--"---

8 • • - 1.1C II l0 OI t••L•It• l 
'UHDAÇlO J!IACIO N.4l. 00 IHOIO - ,U. &t 

e ••r•tt• lf •••••••••• .a•••••• . ••• 

* Mapa fornecido pela FUNAI - Brasília/DF. 
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Figura 5: Um dos marcos da Aldeia dos Índios Kadiwéu. 
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COSTUMES KADIWÉU 

Para colher informações a respeito dos costumes 
Kadiwéu, foram realizadas pesquisas de campo. 

Para a realização das pesquisas, foram definidos 
alguns passos: 

a) elaboração das perguntas, todas elas voltadas para as 
questões culturais do povo Kadiwéu e embasadas em 
figuras ligadas ao artesanato, pintura e fotos; 

b) convite aos entrevistados com um dia de antecedência, com 
·hora e local previamente definidos; 

c) realização da entrevista, sem gravador; 

d) registro manual das entrevistas e suas considerações, pelos 
entrevistadores. 

Obs: todas as entrevistas continham perguntas a respeito dos 
desenhos publicados na obra : Os Caduveos, de Guido Boggiani -
republicado em 1975: 

P'ESQUISA N!! I : 

Entrevistados: Antonio Farias e Aracy Matchua 

Entrevista feita pelas professoras: Cleuza Alcântara 

e Eva F. Bernardo 

Antônio Farias é um senhor de 85 anos, de 
naturalidade Kadiwéu. Foi escolhido por ser considerado profundo 
conhecedor da história Kadiwéu. 

Aracy Matchua, senhora com 52 anos de idade, 
nascida e criada na área Kadiwéu, é filha de um verdadeiro capitão, 
chamado capitãozinho, muito respeitado, pois foi guerreiro e lutador 
pelo seu povo! 
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Informações colhidas: 

- A pintura do corpo é feita de caldo de jenipapo, 
cinza, carvão e urucum. Essas pinturas são todas utilizadas em 
festas e também aos sábados e domingos, conforme a vontade de 
cada um. Ela é feita apenas por algumas mulheres que têm o 
conhecimento da arte Kadiwéu. Dos homens pinta-se somente o 
rosto, das mulheres pode-se pintar o rosto e o corpo. 

- Na Aldeia Bodoquena o trabalho é centrado na 
criação de gado. As fazendas são arrendadas e muitas vezes há 
conflitos com os arrendatários Hoje a liderança da área está fazendo 
uma revisão dos marcos da aldeia Bodoquena 

- Nessa aldeia plantam-se roças de subsistência 
arroz, feijão, batata-doce, rama de mandioca, banana, etc. Também 
existem muitas frutas como: manga, goiaba, limão, laranja e frutos 
nativos: guavira, jatobá, pitomba, ingá, tarumã, bocaiúva e outras 

- Antigamente os Kadiwéu dorm1am em tarimbas 
que eram leitos feito~ por 4 forquilhas fincadas no chão, fixadas por 
travessões que sustentavam um couro inteiriço ou trançado em 
tiras.Hoje as casas são construídas com o mesmo material, com 
exceção do piriseiro, planta aquática do pantanal que serve para 
cobertura da casa Segundo informações dos professores Ademir 
Matchua e Maxtmino Faria, o piriseíro servia para fazer a sela dos 
cavalos e na realidade era material básico na confecção de montaria, 
que não é encontrado na região . 

- A casa dos Kadiwéu era feita de madeira e 
coberta por piriseiro ou sapé. 

- Entre as atividades, ficam reservadas aos 
homens a caça e a pesca. Plantam muito pouco a mandioca e a 
batata doce. As mulheres são encarregadas das atividades de 
manutenção do patrimônio cultural: cerâmica, trabalhos em palha 
(cestos, abanicos e esteiras) e tecelagem (faixas). Quanto aos 
desenhos da arte Kadiwéu, existem os específicos para o couro, mas 
também podem ser usados nas cerâmicas. 
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Figura 6: Pintura da cerâmica, atividade unicamente feminina. 
Fonte. Os Caduveos, Guido Boggiam. 

I 

Figura 7: Pintura da cerâmica, atividade unicamente feminina . 
Fonte: Os Caduveos, Gwdo Bogg1an1. 
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- Na confecção da ceram1ca, a mulher utiliza 
barro, cerâmica quebrada ou pó de osso, que misturam bem e assim 
moldam as peças. Depois de moldadas as peças de cerâmica, 
fazem o desenho e levam-na para secar à sombra, para depois 
queimarem na caieira (fogueira feita ao redor da cerâmica para 
queimá-la). Após a queima, enquanto a cerâmica está quente, passa
se a resina (retirada através da fervura do pau santo com água, de 
coloração preta e aspecto vítreo), para a pintura do contorno da 
cerâmica. Após o resfriamento da peça é que se faz a pintura, com 
barro existente na área, de várias cores, retirados de lugares 
específicos. 

- As mulheres usam bolsas feitas de algodão, 
barbante de caraguatá (planta semelhante ao pé de abacaxi) e de 
pindó (tipo de coqueiro que produz um pequeno fruto do mesmo 
nome) que também serviam para guardar coco batido (o coco de 
macaúba maduro é retirado da casca, batido com pedra, depois 
coloca-se para secar ao sol e guarda-se em jacá ou em esteira para 
ser comido posteriormente). Para enfeites, existiam brincos feitos de 
moedas, pentes feitos de chifres e colares de miçangas, que ainda 
são usados. 

- Ainda são feitos bonecos de madeira (chamados 
de chimbuva) para brinquedos das crianças e, também, para 
enfeites. Atualmente existe na área um homem chamado Fortuoso, 
que ainda faz esses bonecos. 

- Já houve muitos tipos de cachimbo, agora não 
existem mais. 

- Os animais possuíam marcas. que eram feitas 
com símbolos que identificavam as famílias. 
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- Os animais possuíam marcas, que eram feitas 
com simbolos que identificavam as famílias. 

Figura 8: Cachimbos de madeira esculpida. 
Fonte: Os Caduveos, Guido Boggiani. 
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- Como instrumentos de festa, existem a flauta e a 
caixa (que é um instrumento musical feito de parte de tambor de lata e 
fechada de couro nas duas extremidades) e podemos destacar vários 
tipos de músicas para cada festa (Festa do bobo, Festa da moça, 
Dança do bate-pau e ainda Festa Noturna, que é a dança de caixa). 
Não é qualquer pessoa que toca flauta. E preciso gostar e ter sido 
ensinado por um parente próximo. 

Figura 9 - Flautas. Figura 1 o -Pentes feitos de 
ossos dos animais. 

Fonte: Os Caduveos, Guido Boggianí. 
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PESQUISA 1'1° 2: 

Entrevistados Domingos Soares (Oominguinho) 
Ounlla Bernadino 

Entrevista fe1ta pelos professores: Gelson Corrêa 
Hilário da Silva 
Nilza Morais 
Ruth Klassen 

Domingos Soares tem 75 anos e seu nome 
indígena Kadiwéu é "Lioce". Durilla Bernadino tem 86 anos e seu 
nome indígena é "Nigodena". Estas pessoas foram escolhidas para a 
entrevista por serem dos mais entendidos na cultura Kadiwéu e 
serem filhos queridos dos pais que são aqueles que adquiriam vários 
conhecimentos, mais do que seus irmãos. São instruídas sobre tudo 
o que se relaciona com sua cultura e preocupam-se em ensinar 
detalhes do conhecimento ao seu povo, que passa por uma 
transculturação, o que preocupa os que viveram na antiga cultura dos 
Kadiwéu. 

Informações colhidas: 

- A pintura era usada diariamente. O material era 
o caldo do jenipapo, misturado com carvão do vinhático por ser 
macio e fixar mais, além do urucum. Os Kadiwéu poderiam ser 
pintados com qualquer idade, havendo apenas uma diferença da 
pintura do homem para a mulher. A pintura da mulher era no rosto 
todo, no ombro, nos braços e no tórax, até a altura da cintura. Para 
conseguir a perieição da pintura, tirava-se as sobrancelhas usando 
uma pinça e a cinza. 

- O ato de pintar era exclusivo para as mulheres, 
que utilizavam uma bacia de cerâmica Gapenadi), onde guardavam 
a tinta que era usada para a pintura da menina-moça. As cores 
usadas eram de calcário e urucum. 

25 



- A tatuagem (gnidili) era feita no rosto, com a 
agulha mergulhada no caldo de jenipapo. Em cima desta tatuagem 
era feita a pmtura. 

- Os Kadíwéu não usavam calçados apenas uns 
adornos nos tornozelos, fe1tos de miçangas com enfeites de prata. 
As prime1ras m1çangas. segundo a lenda dos Kadíwéu. foram 
conseguidas através de um pássaro (marreco) e apenas uma mulher, 
WMixiniga", conseguiu trazer miçangas. falando que as achava num 
buraco. 

- O povo Kadiwéu é rico em artesanato. 
Antigamente, os objetos confeccionados eram usados como 
utensílios doméstico~. Uns de grande valor, que eram da elite, eram 
adornados com miçangas e usados em festas. Outros, sem adornos, 
eram para o cotidiano das famílias que não pertenciam à elite. As 
cerâmicas tinham como pintura escura a resina do pau-santo e 
adornavam com algumas pedras coloridas. 

- Os cachimbos eram usados nas reuniões dos 
grandes conhecedores da cultura que debatiam os problemas da 
comunidade Os jovens Kadiwéu tmham liberdade de ass1stirem às 
reuniões, mas não participavam dos debates e discussões e nem 
podiam fumar. 

- As bonecas (JIWEBEBAGA) eram feitas para as 
crianças e somente os homens as produziam em madeira de 
ximbuva. 

- As flautas eram feitas de taquara e tocadas 
principalmente pelo filho querido do pa1. pois ele tinha mais tempo. 

- Os pentes eram feitos de chifre de vaca e, 
conforme o comprimento do cabelo, era o tamanho do pente 

- Os chapéus eram feitos de carandá, pelos 
homens, alguns enfeitados com miçangas, usados pela elite. 
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- As fa1xas eram feitas de miçanga e linha. As de 
miçanga somente usadas pela elite e as feitas de linha usadas pelos 
servos. 

- Na •Festa da Moça• havia também os utensílios 
especiais, feitos quando a menina tinha a primeira menstruação. O 
abano especial (UAJOIDE) era feito de pano, todo enfeitado de 
vermelho. Tinha sempre uma família que era responsável pelo abano 
e pela pintura da menina para a festa. 

- Os brincos eram feitos pelos homens. nos mais 
variados formatos, usados no cotidiano. Os colares, feitos também 
por eles, eram de me'tal (moeda de 200 réis}, por ser de fácil manejo. 

- As flechas, feitas pelos homens, eram 
trabalhadas em madeira (OCOTOGOGO). 

- Os cestos (ETACANI) feitos de talos de bacuri, 
que serviam para guardar objetos, eram feitos pelas mulheres. 

- O fuso (NILAWITEGENAGANAGADI) era um 
instrumento usado pelas mulheres para fazer as linhas finas dos 
trabalhos de miçangas e também as linhas para as faixas. 

- O embornal era feito de linho, detalhado com 
miçangas, usado para guardar os instrumentos de caça e outros. 

- O cavalo das lutas era o símbolo usado quando 
um capitão achava que devena lutar com outro. O cavalo era 
guardado por uma senhora "LOPIXOGOCI". Ela fazia a festa e 
andava atrás dos lutadores e cantava 

- Todas as guerras eram planejadas pela cúpula 
dos entendidos chamada "EXIGONOGIPI". Eles montavam todas as 
táticas de guerra e dirigiam os heróis na batalha, ficando na 
retaguarda. Os Kadiwéu treinavam nos seus cavalos, montando de 
lado, firmando-se com a mão esquerda num peitoral e a direita 
segurando uma lança. As vezes, ao invés de matar, levavam os 
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1n1m1gos como escravos para sua aldeia (servos). Eles também 
treinavam sempre o uso das flechas, fazendo como alvo o pé de 
bananeira 

- Depois das lutas, os guerreiros cantavam. 
comemorando o resultado Nessa ocasião seus familiares tinham o 
direito de dar nomes aos anima1s domésticos. porque era costume. 

- O(a) filho(a) querido(a) do pai: nas famílias 
Kadiwéu sempre tinha um filho que se destacava, por isso. recebia 
um tratamento especial. Era como um príncipe, seus utensílios e seu 
vestuário eram totalmente diferentes dos demais, todos trabalhados 
com miçanga e prata. Os pais tinham um tronco, todo revestido de 
miçanga, onde o filho pendurava suas jóias. Ele tinha toda a 
informação sobre sua cultura, pois tinha tempo de aprender por ser 
proibido de trabalhar. Tinha um professor para ensinar, também 
tinha pessoas que lhe faziam tudo. O que ele tinha em comum com 
os seus irmãos é que comiam todos em um só prato. Todo o seu 
conhecimento era passado para a frente, geralmente um parente 
próximo, que era obediente, muitas vezes de confiança, recebendo 
todas as informações do filho(a) do papai. 

- Os Kadiwéu viviam da caça, pesca e frutas 
como· bocaiúva, jatobá, bacuri e mel. Um dos pratos especiais era 
feito da carne de bacuri (carne de palmeira, semelhante ao palmito) 
com mel Era comido com a mão e muito gostoso. Quando 
convidavam alguém, só aumentava o grupo em redor do prato, pois 
não tinham mesa 

- As casas eram simples, feitas de palha de bacuri 
somente no teto. para facilitar a fuga e a mudança. Para fazer a 
cama, rachavam o coqueiro para a tarimba e forravam com couro de 
vaca. 
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Figura 11 - Desenho produzido por alunos. 
EXIGONIGIPI- que na linguados Kadiwéu significa "cúpula dos entendidos•. 

Figura 12 - Arte Kadiwéu - desenho feito pela 
aluna da 21 série do 1 ° Grau Ana Gilda. 
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Figura 13 - TRABALHOS DA MULHER - desenho feito pela aluna da 2' série 
do 1 ° grau Carla Mayara Alcântara Cruz. 
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Figura 14 - TRABALHOS DA MULHER - desenho feito pela aluna da 2° série 
do 1 ° grau Ronilda Pereira. 
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HISTÓRIAS CONTADAS ENTRE OS KADIWÉU 

O YODEK DE UM ff:mCEIKO ( Yajé) 

Max1m1no de Farias 

certa vez. um rapaz da aldeia foi para a mata 
tirar mel, na estrada uma cobra muito venenosa o picou 
mortalmente, não resistiu e morreu 

Passaram-se dOIS dias. A família, já preocupada 
com a demora. fo1 procurá-lo. Encontraram-no morto e levaram para 
a aldeia. Chegando lá, os familiares começaram a chorar O 
feiticeiro. ouvindo a choradeira, foi verificar o que tinha acontecido 
Chegando lá, perguntou: "Posso ver o morto?" Um dos parentes 
respondeu: "Pode, só que nós não temos mais esperanças". O 
feiticeiro disse: "Me dêem três dias que vou tentar ressuscitá-lo". 

o feiticeiro então começou a fazer seus ritua1s e a 
convocar seus guias. Ele convocou várias aves. mas nenhuma delas 
tinha tanto poder para voar tão alto para avisar o marimbondo-rei, 
que era seu guia mais forte Já desacorçoado, o feiticeiro perguntou 
para o periquito: ·você poderia ir avisar o marimbondo-rei lá no céu?" 
o periquito respondeu· "Eu posso, mas tenho meus filhinhos que 
prec1sam comer. se eu for ninguém vai dar comida para eles" Então 
o feiticeiro respondeu: "Não seja por isso dou-lhes de comer." 

Então o periquito começou sua viagem para o 
reino dos marimbondos. Chegando lá, o periquito foi logo dizendo 
para o marimbondo-rei· ·o feiticeiro me mandou para avisar que tem 
um doente e é para você ir até lá e tentar salvá-lo." 

O periquito fez novamente sua viagem de volta, 
mas não agUentou e começou a cair desmaiado. O feiticeiro, vendo o 
periquito caindo, aparou-o com o penacho, pegou-o e, vendo que 
estava desmaiado, assoprou três vezes e o periquito reviveu. 

o marimbondo-rei mandou descer seu primeiro 
guerreiro que era o NATIONEGE. Chegando lá, deu várias ferroadas 
no doente que nem se mexeu. Desceu o segundo guerreiro que era o 
UTINAGA. Chegando, deu várias ferroadas até cansar e o doente 
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apenas gemeu. Desceu o terceiro guerreiro que era o NAJOGO, foi 
chegando e ferroando o doente que sentiu e disse: AKEl (aí). 

Então o feiticeiro, contente, viu que conseguira 
ressuscitar o morto. Mas tinha um porém: o recém ressuscitado 
estava com a barriga cheia de terra. O feiticeiro convocou o 
marimbondo caçador. Este chegou e viu que tinha muito trabalho a 
fazer, então deu início ao seu trabalho. Tirou muita terra da barriga 
do rapaz, chegou certo ponto em que o marimbondo cansou e disse 
para o feiticeiro: "Eu já cansei de tanto tirar terra da barriga do 
rapaz, ficou um pouquinho, mas não tem problema." 

O rapaz ficou barrigudinho, mas vivo. O feiticeiro, 
contente, foi levar o rapaz para seus familiares que, admirados e 
alegres. lhe agradeceram. 
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SETE ESTRELAS- NIBt:TADE 

Nílza Moraes da Silva 

Existia uma mulher que se chamava 
EJIWENAYE, que não queria se casar com nenhum índio da tribo. 
Quando chegava a noite, ela olhava para o céu e dizia: "OH!... Como 
gostaria que o NIBEroDE fosse o meu esposo.· 

Quando chegou a noite, o NIBETODE desceu lá 
do céu para ir onde ela estava dormindo, ele apalpou-a, mas ela 
dizia : "Não, não posso ficar com você: Ele ficou zangado e disse: 
"Por que é que você dizia todas as noites que queria se casar 
comigo?" Então, eles se casaram. 

Certa manhã, sua mãe disse: "Vá acordar seu 
marido, diga para fazer alguma coisa.· 

Ele disse à sua esposa: "Pergunte à sua mãe se 
ela não tem uma foice ou um machado, que vou fazer YABANIGI 
(que é roçador. 

Ele começou a roçar e naquele mesmo dia 
queimou sua roçada. De repente, escutou o canto do periquito, ele 
saiu e disse: "Oi, minha irmãzinha, será que você pode trazer uma 
sementinha de milho para mim lá do céu? .. : A irmã lã se foi. encheu 
o seu papo de milho, voltou e entregou para ele a semente. No que 
ele plantou,a sua roça ficou bem bonita, o seu milho carregou de 
espigas grandes. 

Sempre NIBET ADE pedia para os índios não 
desperdiçarem o milho, aproveitar tudo, mas os índios começaram a 
jogar fora as espigas .menores. Quando ele foi na roça e achou milho 
bom caído no chão, ele disse: "Bom, eles não precisam mais de 
alimentos, vou embora!..: E lá se foi. .. 

Quando os índios foram buscar milho novamente, 
a roça havia se transformado em mato e, por isso, até hoje os pais 
não gostam que seus filhos fiquem olhando para o céu e admirando 
as estrelas. 
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O CAÇADOR Dt: ONÇAS 

Gelson Gabriel 

Há muitos anos atrás, aqui na aldeia existiam 
muitas onças. Certo dia, numa fazenda, surgiu um índio muito 
corajoso e propôs para o fazendeiro matar uma onça que estava 
causando muito prejuízo. O fazendeiro com muito prazer aceitou a 
proposta do índio, qu.e disse: "O senhor têm um couro?" "Sim", disse 
o fazendeiro. E assim, o índio saiu em direção ao rio, onde jogou o 
couro dentro da água. Depois que amoleceu o couro, costurou todas 
as pontas e o vestiu. O fazendeiro só ficava olhando ... O índio 
perguntou· ·o senhor tem um smuelo?". "Sim~. disse o fazendeiro. 
O índio retrucou: "Agora vou mostrar como se mata uma onça! .. : 

Foi embora em direção à mata, todo vestido do 
couro e levando o sinuelo. De repente encontrou as pegadas da onça 
e seguiu para encontrá-la. Foi indo. . . foi indo .. até que deparou 
com a toca da onça, que estava cheia de filhotinhos. 

Ele chegou devagarinho e deitou bem na porta da 
toca onde os filhotinhos, me1o assustados, ficaram olhando. 
olhando . .. aquela coisa estranha na beira da porta. 

De repente um dos gatinhos pulou "3m cima do 
couro e viu que não tinha perigo, então começaram todos a brincar 
em cima daquele homem vestido de vaca e ele ficava tão quieto que 
os gatinhos não percebiam nada. 

Quando a onça tão temida pelos outros animais 
apareceu, o indio pensou: "É agora! . . ." 

Ela chegou, olhou, cheirou e, ainda meio 
assustada, deu mais uma cheirada, mas nem ligou. Deitou bem 
perto do tal couro e começou a amamentar as oncinhas e o índio, 
bem devagarinho, pegou o sinuelo e amarrou em seu rabo. Com 
grande susto. a onça deu um salto e nesse instante o sinuelo fez um 
grande barulho. Ela saiu correndo sem rumo. Trombava, corria sem 
parar e sempre com aquele barulho no seu traseiro. que ela não 
estava suportando mais. 

O índio voltou para a fazenda todo faceiro e o 
fazendeiro perguntou· "Onde está a onça?" . D1sse o índio: "Daqui 
a uma semana o senhor va1 saber.· 
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Passada a semana. saíram juntos e de longe 
escutaram: bléml . .. bléml .. blém! . .. blém! ... era o barulho do 
movimento da onça que estava de pé, inclinava de lá prá cá, tão 
fraca, tão magra que não conseguia nem se mexer de fome e de 
sede. Todo orgulhoso, o índio, na presença do fazendeiro, matou a 
onça a paulada, que foi uma moleza! .. . 
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A MULHER ONÇA 

Eva Bemardes 

Quando uma menina fica menstruada, ela não 
pode se sentar no couro da onça, porque senão ela pode se 
transformar em uma onça Uma moça ficou menstruada e sentou-se 
no couro da onça, mas os pa1s não ficaram sabendo que ela já era 
uma onça. Ela namorou um rapaz e os pais deixaram que ela 
casasse e que fosse morar com o esposo. 

Um dia o marido resolveu ir caçar e convidou ela 
para ir junto. Quando começaram a caçada, ela viu um veado e o 
marido deu uma flechada , mas não acertou. Ela disse: "Deixe que 
vou tentar matá-lo", mas o marido perguntou: ·como você vai matar, 
se não sabe atirar com flechas! " . . . Ela disse: "Vou mostrar!" ... 
Pediu que o marido não falasse com ela, enquanto ela não 
conversasse com ele. Deu três cambalhotas, começou a crescer 
bigode e se transformou em uma onça. 

O marido obedeceu e ficou olhando o que ela iria 
fazer. Ela matou o veado e deu mais três cambalhotas e se 
transformou em pessoa novamente. O esposo ficou pensando: "Eu 
vou me separar dela". Um dia disse para a esposa que iria trabalhar 
e depois voltar, isso era um meio de fugir dela. Mas não adiantou ele 
fugir, ela foi atrás. Ele não contou para onde iria, mas mesmo assim 
ela o achou e convidou para voltar para casa. Quando estava no 
meio do caminho, ele pensou como iria matá-la sem que os pais 
percebessem que tinha sido ele. Resolveu tirar palmito e pediu que 
ela ajudasse. Ao cair, o coqueiro foi na direção dela e quebrou o 
pescoço porque o marido pediu que se sentasse na direção em que 
o coqueiro iria ca1r, sem que ela percebesse. 

Q~ando o marido foi avisar os pais que ela havia 
monido, ela se transformou em uma onça outra vez. 
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O MOÇO MULHERENGO 

Cleusa Alcântara 

Há muito tempo atrás, existiu um moço Kadiwéu 
chamado Gikegi que era mUJto esperto e gostava muito de mentir e 
até enrolar as mulheres em conversas. 

Uma vez Gikegi resolveu conquistar um grupo de 
mulheres. Então chegou em uma roda de senhoras que estavam 
fiando algodão. Aí. .. Gikegi chegou e começou a contar histórias a 
elas. Conforme a história, elas começavam a dar gargalhada e ass1m 
riam, riam, até que dormiram todas. 

Foi aí que Gikegi resolveu trocar todas as peças 
íntimas delas. Quando as donas acordaram, estavam com todas as 
peças trocadas. Revoltadas com ele, resolveram convidar Gikegi 
para uma festinha, mas ele era tão esperto e começava a dizer 
Jogowane? 

Então, uma das senhoras mandou sua criada 
convidar Gikegi e dizer a ele: "Gikegi , minha senhora está lhe 
chamando, ela disse que gostou daquilo que você fez com ela e 
disse que gostaria de conversar com você à tardezinha quando seu 
esposo fosse tomar banho no córrego. Foi aí que Gikegi concordou 
com o convite e, quando chegou a hora, foi. 

As senhoras haviam combinado que assim que 
ele chegasse àquele lugar, uma delas estaria esperando, lá havia 
uma armadilha para Gikegi. Chegando, a criada falou . "Gikegi, ela 
está esperando ali dentro, vai lá rapidinho, e fale com ela por aquele 
vão da parede." 

Gikeg1 mais que depressa enfiou sua cabeça para 
falar com ela. Lá havia uma forquilha e a mulher apertou a cabeça de 
Gikegi, deu o sinal que haviam combinado. As senhoras chegaram, 
se reuniram, tiraram toda a roupa de Gikegi e arranharam todo seu 
corpo. 
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COMO SURGIU O POVO KADIWÉU 

Ademir Matchua 

No começo, antes de Deus nos ter achado, a 
gente vivia dentro de um buraco bem grande. 

Através dos seus dois cachorros chamados: 
WAJUIDAKA e o outro que se chamava ECODAKA, Deus nos 
descobriu. 

Quando chegou a noite. Deus colocou turnos de 
guarda para guardar o buraco- NILIKUTAGI - onde o povo Kadiwéu 
vivia. 

Na primeira noite, Deus mandou chamar o 
NOAGAGI- coruja- que cuidava da noite e protegia os peixes. 

Na segunda noite, mandou chamar o 
LAJAWENIGI - caboré. 

Na terceira noite, mandou chamar o 
GOPOCONAGAGI. 

Na quinta noite, mandou chamar a TABONAY, ela 
falou ao nosso Senhor: esta noite eu não sei o quo fazer meu 
Senhor. O nosso Senhor saiu, pegou o seu UWOLOGOWATAGI -
cajado - os seus dois cachorros e encontrou o povo Kadiwéu. 
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A MORTE ENTRE OS KADIWÉU 

Hilário da Silva 

No tempo passado, os Kadiwéu tinham um 
sistema completamente diferente de como é atualmente. 

Quando morria alguém de uma família, os outros 
da aldeia, por consideração, levavam o morto e todos os seus 
pertences para um lugar retirado da aldeia. Depois de restarem os 
ossos e cabelos, levavam para o cemitério onde eram sepultados os 
mortos. 

Os animais mortos eram colocados num lugar 
específico, os cavalos eram encilhados, envolvidos num pano e 
colocados num jirau para livrá-los de aves e animais. Eram visitados 
todos os dias. 

Na hora em que a pessoa morria. seus familiares 
tiravam as blusas e sentavam no chão em sinal de luto. Eles não se 
levantavam dali nem para fazer suas necessidades físicas, uma 
família fazia esses favores. 

O luto era tirado quando acontecia uma festa, 
onde essas pessoas eram convidadas para receberem suas blusas e 
eram pintados como as pessoas que estavam na festa. Daí em 
diante a pessoa voltava às atividades normais. 
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A LENDA DOS PERIQUITOS 

Cleuza Alcântara 

Logo no princípio da comunidade Kadiwéu, havia 
uma família que acreditava muito em crenças. 

Como eles eram guerreiros, caçadores, cavaleiros 
e até mesmo uma das tribos mais rebeldes, as mulheres ficavam em 
casa trabalhando na tapeçaria, enquanto os homens se encontravam 
à beira do rio Paraguai guerreando. 

Uma noite, encontrava-se sentada à beira de uma 
fogueira a senhora de uma família com seus filhos, quando passou 
sobre a sua casa um .bando de periquitos. 

Ela disse: "Filhos, que será isso? Que estranho, 
um bando de periquitos voando à noite!" 

Passados uns três dias, chegaram os homens e 
disseram que o seu esposo havia falecido. 

Desde então, o povo Kadiwéu acredita que 
periquito, quando voa à noite, é sinal de criança guacho, que é 
criança sem pai. 
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A VELHA ATATÁ 

Maximino de Farias 

Há muitos anos atrás, ex1stiu na aldeia Kadiwéu 
uma velha com uma boca enorme. que comia crianças. Todos os 
meses na época de lua che1a , essa velha passava no meio da aldeia 
gritando ATATÁ ... ATATÁ ... ATATÁ ... 

Quando os índios da aldeia escutavam esse grito, 
eles já sabiam que deveriam colocar uma criança na enorme boca da 
velha ATATÁ. Se os índios não o fizessem, a velha iria comer todas 
as crianças da aldeia. 

Certo d1a, os índios da aldeia se revoltaram e se 
reuniram para matar a velha ATATÁ. Fizeram uma grande fogueira 
com lenha de angico e esperaram que a lenha da fogueira ficasse 
totalmente em brasa para colocarem em uma vasilha feita de barro e 
esperaram a velha ATA TA. 

Noite de lua cheia , lá vinha a velha gritando 
ATATÁ ... ATA TA ... ATATÁ, passando no me1o da aldeia. Chegou no 
local de sempre e abriu a enorme boca, aguardando que colocassem 
uma criança, mas ao invés de criança, jogaram a br~s~ na enorme 
boca da velha e esta gritando ... gritando ... não res1st1u e morreu 
queimada por dentro. Assim, os índios ficaram todos contentes. 
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O JACARÉ E O MACACO 

Gideão Gabnel Reg1naldo 

O jacaré tinha orgulho de viver e passear sobre a 
água, nadar, mergulhar, e o alimento dele era peixe. Diante do 
macaco dizia que não dependia de ninguém e nem favor faria. O 
macaco falou também das vantagens que ele tinha, só pegava no 
galho das árvores que ficavam na beira do no, por isso era fácil 
passar pelo galhos para atravessar e não era preciso molhar os pés. 
Falou das frutas deliciosas que podia colher e comer. Por causa 
destas conversas, eles se tomaram inimigos e se desafiaram a não 
depender um do outro, ou seja, jacaré e macaco 

Um dia, o macaco estava andando no campo e 
encontrou um rio. Tentou atravessar, mas no mesmo momento o 
jacaré apareceu com aqueles mesmos desafios de não depender de 
ninguém. Naquele instante, o macaco implorou ao jacaré para 
atravessá-lo, porque não tinha nenhuma árvore na beira do rio. O 
jacaré pensou em se vingar do macaco por causa do orgulho. O 
macaco foi tão sábio e disse para o jacaré: MEu não vou te falar o que 
as meninas comentam de você". O jacaré começou a gostar e pediu 
que falasse, mas o macaco disse: ·se me atravessar esse rio, vou 
lhe contar". E disse: ·o jacaré tem olhos atraentes. o corpo cheio de 
enfeites e dentes afiados". O jacaré riu, Mhá ... há ... há .. ." Colocou o 
macaco nas costas e o levou para o outro lado. Mas quando 
atravessou, aquilo que ele disse ficou diferente MEle tem costas feias 
com serrotes e olhoS com rugas•. Até hoje o jacaré procura pelo 
macaco. 
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A HISTÓRIA DO 8 080 

N~za da Silva 

Era uma vez um homem que estava indo caçar. 
Conforme ele ia andando, saiu um bicho correndo e entrou num lugar 
bem fechado cheio de árvores, no fim não conseguiu matar o animal. 
E continuou sua longa caçada. 

Com certo tempo, todo o pessoal da aldeia 
achava que ele não ex1st1a ma1s. A família dele tinha procurado por 
lugares onde ele havia passado, só encontraram galhos quebrados 
onde ele tinha deitado Todos pensavam que ele não era normal. 

Enquanto isso já haviam se passado anos que ele 
estava perdido no mato Andou por vários morros que existem, o 
bigode já estava comprido, cabelos, a roupa toda suja, rasgada, 
enfim, estava uma pessoa totalmente transformada. 

Bem d1stante existia um velho índio que morava 
pe1i0 de um morro, de onde um d1a surgiu um vulto se aproximando 
lentamente. Pegou sua flecha pensando que era um invasor, mas 
não era, o homem deu um sinal que era apenas um amigo 

Erismou toda a mane1ra de se vestir, fazer a flauta 
e como tocá-la. Diziam antigamente que era pra acompanhá-lo, 
porque, se não fossem atrás, teriam um atraso na v1da. 

Hoje em dia as co1sas mudaram . Ex1stem bobos 
mas não é como no passado. Como as pessoas mais velhas contam, 
certamente o bobo surgiu do morro. 
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