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 2 

 

RESUMO 

 
O cangaço foi um movimento do século XVIII ao século XX, tendo Lampião como o mais 

conhecido e influente cangaceiro. Essa iniciação irá abordar o lugar que as mulheres 

ocupavam no bando de Lampião, a partir da figura de Maria Bonita, sua companheira e 

Dulce, companheira do cangaceiro Criança. Relatando os seus afazeres, como eram vistas e 

tratadas não só pelos chamados “cabras” mas pela sociedade da época. Com base em fontes 

primárias, entendendo sobre o cangaço e a representação das mulheres, concluindo com a 

presença das cangaceira nos jornais, televisão e literatura de cordel. 

PALAVRAS-CHAVE: Cangaço-1; Mulheres-2; Maria Bonita-3; Dulce-4; Lampião-5. 

 

1.Introdução:  

 Neste artigo o objetivo é de retratar o papel que teve a mulher no grupo de Lampião, 

em específico a primeira mulher a fazer parte de um grupo de cangaceiro, a Maria Bonita. E 

em segundo plano a jovem Dulce, que também teve uma forte presença no cangaço, que 

diferente de muitas, conseguiu escapar da vida de cangaceira, lhe restando apenas as 

memórias da sua adolescência, onde fora forçada a viver com o cangaceiro “Criança”. 

Na primeira parte será abordado a história da mulher, tida como sombra da sociedade, 

e em sua própria história e trajetória. 

Após apresentar o contexto do cangaço, será analisado o papel e o modo de vida das 

mulheres que estiveram presente no cangaço. A forma em que eram tratadas por esses 

homens, os comportamentos exigidos a elas, entendendo o porquê Maria Bonita decidiu se 

juntar ao bando e porque essas mulheres eram violentadas. Exemplificando essas atitudes de 

submissão feminina através da visão da sociedade na década de 1930, ano em que as mulheres 

ingressaram no cangaço. Analisando o motivo dessa permissão que havia entre as mulheres de 

serem tidas como um “bem” seja do seu pai ou marido, visto que, quando algum cangaceiro 

desejava dar um recado ou castigar algum homem, seja ele fazendeiro ou coronel, quem sofria 

a tortura eram suas esposas, filhas ou mães, como forma de punição a esse pai ou marido. 

O artigo será finalizado através da representação tida por essas mulheres no cangaço, 

como eram vistas através das mídias e como serviram de inspiração em filmes. 
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1.1 Breve Discussão sobre a “História das Mulheres”. 

A partir da década de 1960 passa a surgir a preocupação, por meio de 

pesquisadores, com a “História das Mulheres”, tomando impulso em 1970, a história das 

mulheres acontece de forma alternada, variando entre a exclusão e a banalização. 

(GÊNERO. Revista do Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero, 2000). 

O interesse surge por esses estudos surgem exatamente quando a mulher começa a 

ter visibilidade política, “ocupando espaços sociais e políticos, com destaque para a sua 

presença nos movimentos sociais, na luta contra a carestia e pela anistia política.” 

(MATOS, 2013, p. 6), levando as universidades ao questionamento e a busca pela 

formação da história da mulher. Esquadrinhando a atuação da mulher em suas atividades, 

“de modo que as imagens de passividade, ociosidade e confinação ao lar foram 

questionadas, descortinando-se esferas de influência e recuperando testemunhos 

femininos.” (MATOS, 2013, p. 7) 

Passando a argumentar a posição de exclusão em que as mulheres se encontravam, 

em contraponto dos homens, a opressão em que são submetidas e a busca por mostrar o 

quanto as mulheres se destacam tanto quanto os homens na história. Ao mesmo tempo com 

uma preocupação significativa em mostrar a mulher como única, em meio as suas 

diferenças, seja de nacionalidade ou étnica. 

Através de arquivos públicos, documentos do Estado, das Igrejas, fontes de cunho 

médico, judicial, eclesiástico, documentos cartoriais, materiais iconográficos, não 

descartando matérias de jornais, músicas, literatura, teatro, cinema e a história oral, com a 

finalidade de ter como fontes e produzir a documentação necessária para que a história da 

mulher seja identificada, estudada e analisada. Podemos destacar, também, os recentes 

historiadores, ao se interessarem com o tema de gênero em sua linha de pesquisa, 

expandindo-se por todo o país.  (MATOS, 2013).  

Havia poucos trabalhos com que dialogar e muitas lacunas a preencher. De lá para cá, 

tornou-se consenso que as mulheres no Brasil têm uma história, que ela pode ser 

escrita e que é capaz de iluminar e sofisticar a História dita Geral, ao falar também 

das relações sociais, raciais, etárias e de gênero, tratar do poder e abordar tanto o 

privado quanto o público. Houve um aumento exponencial no número de trabalhos 
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que resultaram em artigos e livros, mestrados e doutorados por todo o Brasil [...] 

(PINSKY, 2013, p.7) 

 

Mulheres e homens, levantam pesquisas, mesmo já feitas há anos atrás, para que 

seja mais consistente, ou até mesmo o surgimento de questões pouco estudadas, como é o 

caso da mulher negra, indígena e idosas. (PINSKY, 2013) 

Como intenção de muitos estudiosos da área, no caso da mulher brasileira, também 

é retirar o estereótipo que foi designado sob a sexualidade, a mulher vista e taxada como 

sensual, feita para o agrado dos homens ou simplesmente como um produto, pela visão de 

alguns homens de outros países. Talvez pela sombra deixada por algumas artistas que se 

destacaram dentro e fora do país, como Carmem Miranda. 

A mulher passa por diversas fases, tendo a mídia como direcionamento de como ela 

terá que se portar em meio a situação, sempre voltando a submissão e em agradar o gênero 

masculino. 

 

1.2 A mulher como sombra na sociedade 

 

“No teatro da memória, as mulheres são uma leve sombra.” (PERROT, 1998, 33). 

Michelle Perrot em seu livro “As mulheres ou os silêncios da história” lembra-nos como as 

mulheres se tornam sombras em memórias históricas, são lembradas, por exemplo, quando 

coroam homens importantes, serem vaidosas, ou simplesmente por chamar a atenção com 

sua estética. “A visão das mulheres age como um pisca-pisca: elas são raramente 

consideradas por si mesmas.” (PERROT, 1998, 34). 

Não havendo registros primários, no século XIX, os escrivães da época fizeram 

poucas anotações a respeito das mulheres, em exceção às que se destacaram por serem 

consideradas como loucas ou histéricas, pois era assim que mulheres que manifestavam e 

expunham as suas opiniões eram vistas.  

Mulheres, até então, eram protagonistas nas histórias de seus maridos, muitas 

vivendo de aparência ao ostentar as riquezas de seus maridos, assim sendo possível 

identificar o “grau” de riqueza do conjugue. Já as desprovidas de riquezas materiais, são 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 5 

lembradas quando lutavam, discutiam por algo ou participavam de alguma greve 

trabalhista. (PERROT, 1998) 

São de muito valor diários pessoais escritos por mulheres, que eram consideradas 

secretárias da família (PERROT, 1998). Elas mantinham em sua rotina a escrita em diários 

secretos, por recomendação de seus confessores. Muitas se desfizeram de seus diários, 

antes da morte, por medo de não serem compreendidas ou ironizadas pela próxima 

geração, e “assim as mulheres frequentemente apagam a si mesmas as marcas tênues de 

seus passos neste mundo, como se sua aparição fosse uma ofensa à ordem.” (PERROT, 

1998, p. 37) 

Outras mantiveram esses diários secretos, o que nos ajuda a compreender melhor, 

nos dias de hoje, o dia a dia dessas mulheres, como elas pensavam e, através de seus 

desabafos, como eram tratadas. 

Um forte ponto de lembranças, considerados por essas mulheres, são suas vestes, 

vestes que falavam ou ditavam quem eram elas na sociedade e até mesmo os seus 

sentimentos, sendo uma das poucas coisas em que podem sonhar, com as suas roupas. 

(PERROT, 1998) Sendo, também, o enxoval de casamento um ponto de ligação entre mãe 

e filha, outro sonho a ser vivido por elas, o sonho do casamento da “mulher pura”, perante 

a sociedade.  

A História oral dá espaço para essas histórias, por isso ela é muito importante. 

Algumas mulheres não demonstram medo ao serem expostas, ao mostrarem seus 

sentimentos, dizer o que guarda em seu íntimo para uma pessoa de confiança, neste caso, o 

seu diário secreto. Diferente dos homens, que muitas vezes oprimem seus sentimentos, até 

mesmo sindicalistas, que não desejaram ser expostos, deixando assim, um rastro na 

história, porque “falar de sua vida é expor-se, entregar-se ao olhar de seus inimigos” 

(PERROT, 1998, p. 41). Dessa forma, as mulheres se tornam porta vozes da vida privada, 

onde “os asilos de mulheres tornaram-se terrenos de pesquisa, com resultados diversos, 

ligados a qualidades das interlocutoras”. (PERROT, 1998, p.43) 
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Através de Michelle Perrot vemos que havia uma certa dificuldade dessas mulheres 

dizerem “eu”, pois desde a infância eram ensinadas a não pensarem em si. Dando o 

exemplo de Lise Vanderwiellen, uma operária, que para deixar sua história registrada, 

escreve uma ficção de um psêudo romance. 

 
Tudo depende finalmente da natureza da relação com a pesquisadora: uma certa 

familiaridade pode vencer as resistências e libertar, ao contrário, um desejo recalcado 

de falar de si, com o prazer de ser levada a sério e, enfim, considerada sujeito da 

história. As mulheres criaram o hábito de usar o megafone, chegando a sentir até 

mesmo certo orgulho por isso. (PERROT, 1998, p.42). 

 

 Isso indica que a submissão por meio das mulheres não devia ser concedida apenas 

aos cangaceiros, que é o assunto que será tratado neste artigo, mas sim uma cultura de homens 

da época. Segundo a visão desses homens mulheres haviam sido feitas para satisfazer os seus 

desejos e se forem violentadas não havia quem as socorresse ou protegesse; pelo contrário, 

eram mal vistas pela sociedade e dificilmente encontrariam outro marido, caso desejassem a 

separação ou após ser violentada enquanto solteira, pois a mulher da época era aceita apenas 

quando mantinha a sua pureza, ninguém a aceitaria após romper com sua pureza. 

 A ideia do feminino deveria partir da capacidade de procriar, a mulher tinha esse papel 

definido pela sociedade, nascendo para a maternidade. Associando tudo isso a sua experiência 

corporal, ser procriadora. Como define Tania Navarro Swain: 

 
O corpo não é apenas discursivamente construído, é objetivado numa escala de 

valores e atributos que além das identidades, estabelecem seus critérios “verdadeiros” 

a “verdadeira mulher”, sedutora, bela, implacável, imagem à qual procuram se 

identificar milhões de seres marcado do feminino.  

(SWAIN, 2010, p. 25) 

 

 Mas esse não deveria ser a raiz do valor das mulheres, ou o seu destino, que acaba 

sendo marginalizada quando escolhe mudar o seu destino. (SWAIN, 2010). 

 A entrada da mulher no cangaço fez com que os valores exigidos por elas na época 

fossem quebrados. O que estaria destinado a elas foi diferente do que era exigido a mulheres 

da época, incluindo a mulher sertaneja. 

 

2. O que foi o cangaço? 
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O cangaço no Brasil foi uma forma de resistência, caracterizado como o banditismo típico 

contextualizado por homens nordestinos, dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Tendo seu início no final do século XIX, e seu 

enfraquecimento é marcado com a morte do líder mais conhecido do sertão, Lampião, que é 

morto pelas volantes em 1938. A fama dos cangaceiros é propagada oralmente e por meio da 

literatura de Cordel, presente no Nordeste, que mais tarde seria propagada nos jornais de 

outros estados. (HOBSBAWN, 1972) 

Encontra-se, até mesmo, uma análise de Eric Hobsbawm em sua obra Bandidos, descreve 

os cangaceiros como “bandidos sociais”, admirados pelos pobres, que lhes apoiavam. Um 

“símbolo de protesto social”, que lutavam contra inimigos. 

 

O ponto básico a respeito dos bandidos sociais é que são proscritos rurais, encarados 

como criminosos pelo Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade 

camponesa e são considerados por sua gente como heróis, como campeões, 

vingadores, paladinos, justiceiros, talvez até mesmo líderes da libertação e como 

homens a serem ajudados e apoiados. É essa ligação entre o camponês comum e o 

rebelde, o proscrito e o ladrão que torna o banditismo social interessante e 

significativo. (Hobsbawm, 1972. p.11) 
 

Estudos de Hobsbawm (1972) acerca do cangaço, despertaram em muitos estudiosos o 

interesse em saber sobre o cangaço nordestino, vendo o bandoleiro rural no ponto de vista 

popular, indicando as semelhanças presentes entre outros bandoleiros pelo mundo e 

entendendo a visão de cada um deles e apontando para a luta de classes. (PERICÁS, 

2015). Porém, havendo críticas, por Pericás (2015), devido ao aspecto de sua abordagem e 

a respeito dessa universalização do modelo de bandidos, que seria o salvador do seu povo. 

 

Hobsbawm parte de um modelo excessivamente universalizante, tentando encontrar 

traços comuns em bandidos do meio rural bastante distantes em termos geográficos e 

temporais, deixando de analisar cada caso a partir de suas especificidades, e 

colocando-os todos num mesmo “balaio teórico” (sem qualquer comprovação 

documental). (PERICÁS, 2015, p.46) 

 

Em suma, o historiador britânico inspirou-se em lendas folclóricas, da imagem que era 

idealizada por esses homens, que não refletia totalmente na realidade de quem eles foram 

e do seu real papel na sociedade. (PERICÁS, 2015) 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 8 

Esses sertanejos, jagunços, agiam contra o coronelismo da época, alguns como forma 

de vingança e outros ainda pelo fato da miséria que se vivia no sertão nordestino. 

Saqueavam cidades, roubavam fazendeiros e até mesmo estupravam mulheres, em alguns 

casos para castigar o seu “dono”, como forma de ofender a honra do homem que seria 

responsável por ela seja seu pai, irmão ou marido – homens que seriam como os donos 

dessas mulheres, que seria seu pai, seu irmão ou marido. Os cangaceiros eram temidos por 

muitas pessoas, enquanto alguns os viam como justiceiros, o “anjo da guarda dos pobres”, 

outros viam como bandidos e assassinos. (MACHADO, 1969). Lampião e seus 

cangaceiros chegaram a incendiar fazendas, roubar os seus bens, saqueavam toda a 

produção de alimentos, roupas, cavalos, gado, porcos, galinhas. Foram eles os 

responsáveis pelo fim da economia familiar, no sertão. 

Como descreve Barros (2018), tiveram sua figura construída como homens que faziam 

o bem e traziam justiça para a sociedade sertaneja. O trabalho no campo era a saída para 

uma vida digna, que não fora escolhida pelos cangaceiros, mas sim a busca de bens, por 

meios violentos.  

 

Considerando-se coragem, trabalho e honra o trinômio, estruturante dos códigos 

culturais sertanejos na constituição da categoria “homem do bem”, pode-se definir o 

cangaceiro como um ator social que, portador de coragem, porém recusando o fator 

trabalho, transforma essa coragem em mercadoria, inviabilizando aquela categoria, de 

quem se constitui elemento desestruturaste. No sertão, ao homem remediado (pequeno 

proprietário de terras e algumas cabeças de gado) e aos totalmente despossuídos 

(trabalhadores de algodão), o trabalho era a única condição de sobrevivência com 

honra, fora da submissão à violência patronal [...] organizavam-se com o uso da 

violência para fins de ganhos econômicos; isto é, muitos chefes não pertenciam à 

classe dos grandes proprietários e mantinham temidos grupos de cangaceiros 

assaltando nas estradas, atacando fazendas e povoados. (BARROS, 2018, p. 69) 

 

O bando de cangaceiros é comparado com milicianos, que hoje em dia acabam 

recebendo proteção, de algumas autoridades. Eles tinham proteção de alguns coronéis, que 

se corrompiam, por dinheiro e até mesmo por proteção a sua vida (BARROS, 2018). 

Lampião usava, do que é caracterizado por Max Weber como “monopólio do uso da força 

física”, para não atacar os seus, que o protegiam. (BARROS, 2018) 
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Demarcavam uma luta, mas não era pela terra, mas contra o domínio do latifúndio, 

como descreve Rui Facó, onde construíam formas de não serem submissos ao sistema e 

criando o estímulo a lutas. Cangaceiros estando a frente dos pobres do sertão. 

 

Os bandos de cangaceiros que saem dentre aqueles semiescravos vivem dispersos, 

lutam por objetivos isolados e, não raro, enfrentam-se uns aos outros, destroem-se 

mutuamente. Tornam-se presas de seus próprios inimigos de classe, os grandes 

proprietários rurais, donos de fazendas de gado ou de lavras minérios. O surgimento e 

o incremento do cangaço são a primeira replica à ruína e à decadência do latifúndio 

semifeudal, de que também são resultantes. (FACÓ, 1963, p.43) 

 

 Muitos habitantes sofriam com a perseguição da polícia, que se mantinha atrás dos 

cangaceiros. Esses policiais eram chamados de volantes. Então no sertão havia duas escolhas, 

se unir ao banditismo ou aos volantes. 

Atrapalhando o desenvolvimento do sertão, coronéis que desejam o domínio sob 

aqueles que deveriam ser protegidos por eles. A busca por um poder maior, e o desejo pela 

submissão do povo.  

 

A verdade é que o coronel de ontem é o mesmo de hoje, com a mesma mentalidade 

medieval, com os mesmos costumes, e acreditando ainda na sua prepotência, com o 

mesmo orgulho, e representando o maior entrave para o desenvolvimento social, 

econômico e político do Nordeste. (MACHADO, 1969, p. 208) 
 

 A busca pelo entendimento do que foi o cangaço, ainda naquela sociedade rural, onde 

o poder dos donos da terra era incontestável. Representando o cangaço, no sertão, um aspecto 

de “rebelião primária”, a população pobre pela sua busca em emancipar a terra, o campo, que 

com a falta de pessoas alfabetizadas, apegavam-se a religiões, ou seja, o fanatismo. (FACÓ, 

1963)  

 

2.1 – Lampião e seu bando. 

Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi o cangaceiro mais conhecido e influente do 

sertão. Lampião ingressou no cangaço como forma de vingança pela morte de seus pais, mas 

segundo Frederico Pernambuco de Mello, que é especialista em assuntos relacionados 

cangaço, pois entrevistou os próprios cangaceiros da época, de certa forma, desmente a teoria 

que é dita sobre Lampião ingressar no cangaço após o desejo de vingar a morte de seus pais, 
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com base em documentos do cartório de Alagoas, descobre que Lampião, em 1917 e 1919, já 

participava do cangaço, fazendo parte do bando de Porcino, que atacavam fazendas e 

povoados no município de Santana do Ipanema. (MELLO, 1985) 

Também, no cartório, é encontrado o atestado de óbito do pai de Lampião, no ano de 

1921. O pai do cangaceiro é morto justamente por ações de seus filhos no cangaço. José 

Ferreira, pai de Lampião, permanecia escondido na Fazenda do Engenho, em Alagoas, 

justamente na cidade em que Lampião e seu bando decide saquear e assassinar um jovem 

cego de 16 anos, e levam os produtos de saque a fazenda em que seu pai estava hospedado. 

O Tenente Lucena segue o rastro do cangaceiro, até a fazenda, sem sucesso, pois Lampião 

já havia ido embora, e assim, matam o seu pai. (MELLO, 1985) 

 

E reinou absoluto 

Virgulino, Lampião, 

Foi o maior bandoleiro 

Das caatingas do sertão, 

E a pergunta que não cala, 

De vez em quando, alguém fala: 

- Foi herói ou foi vilão? (Paulo Moura, Lampião: sua história contada em verso e 

prosa: Coqueiro, 2002) 

 

Lampião tenta ser visto como um mito, após espalhar a história de que ele havia 

entrado ao cangaço por vingança da morte de seus pais, mas o que houve foi a morte dos 

pais recorrente a sua entrada ao bando de cangaceiros. (GUEIROS, 1953) 

Sob Lampião é levantada a questão de ele ser um ser místico, “sobrenatural”. 

(GUEIROS, 1953). Sertanejos e volantes questionavam se ele tinha algum poder sobre-

humano, de um universo de magias. Acreditavam que Lampião podia prever o que estaria 

por vir, pois, por diversas vezes eles fugiam de forma inexplicável, por ordem de Lampião. 

Além disso, Lampião costumava dividir o bando, as vezes estavam um em cada Estado, e 

quando os ataques eram noticiados, em Estado diferentes, acreditava-se que Lampião, de 

forma onipresente, estava em todos eles. Essa crença pode ser vista por meio de uma 

notícia de jornal, no Diário da Bahia, que relata que Lampião tinha seu “corpo fechado”, 

ou seja, ele era um sujeito segundo os sertanejos, intocável pelas volantes. 
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Os sertanejos têm a superstição de que Lampião tem o ‘corpo fechado’, que não há 

bala que o alcance, nem armadilha que o colha. (...) eu não sou sujeito a 

superstições(...), no entanto, estou meio convencido de que o bandido tem mesmo 

estrela. (...) quando entreguei o comando ao tenente Liberato tinha a impressão de que 

Lampião estava perdido. Pois não é que ele conseguiu furar o malho da rede? Eu 

quase vim convencido de que os sertanejos têm razão... (DIÁRIO DA BAHIA: 30 DE 

MAIO, 1931) 

 
O trecho acima se refere ao que disse o tenente João Miguel no exército baiano. O 

tenente aborda a ideia de “corpo fechado”, que até então, era descrito apenas pela população 

sertaneja, que sempre se indagava o porquê do capitão do cangaço não ser morto ou 

capturado, sendo visto como um sujeito intocável. 

Entende-se que o homem sertanejo é retrógado, vinculado a “uma estrutura familiar, 

política, econômica, moral, religiosa arcaica e arcaizante, fruto de isolamento de séculos. É 

conhecida a religiosidade medieval do sertanejo, capaz de facilmente resvalar em fanatismo”. 

(MELLO, 1985, p.46). 

Para as forças volantes, o bando de Lampião era considerado como covarde, por 

fugirem de batalhas. Mas segundo o major Optato Gueiros, Lampião possuía um dom, 

prevendo o perigo estava próximo, que as volantes poderiam chegar a qualquer momento, 

pressentindo situações perigosas. Entre alguns casos, contado por Gueiros, o relato que segue 

abaixo chama a atenção pelo fato que, de forma inexplicável, Lampião tem o pressentimento 

que será atacado, e imediatamente foge com seu “bando”. O seu pressentimento estava 

correto.  

O sargento Luiz Mariano (da força pernambucana) cercou Lampião no município de 

Patamuté, da Bahia, alta noite, no mato, e esperou que o dia amanhecesse para fazer 

fogo consciente da pontaria. Aconteceu, porém que, nos primeiros alvores da 

madrugada, já estava o bandido fora do cerco, não se sabe como e, de retaguarda, fez 

diversas descargas sobre a tropa, fugindo em seguida ileso, enquanto deixava alguns 

feridos entre os soldados. (GUEIROS, 1953, p. 134) 

 

Antes de Lampião ser chefe, do cangaço, foi chefiado por Sinhô Pereira, e Lampião já 

era considerado um oráculo para seu chefe, conquistando uma influência e trazendo reforço 

para a fama. Lampião era consultado por seu chefe de cangaço sobre qual momento deveriam 

parar para comer, descansar e dormir. Por isso, depois de muita influência cultivada por 

Lampião, passa a ser considerado chefe de seu chefe. Carisma era outro aspecto de Lampião 
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que chamava a atenção, levando Lampião a conquistar autoridade e reconhecimento. A 

intelectualidade também era uma diferença. Cangaceiros sabiam ler, isso os diferenciava dos 

sertanejos pobres da época (PERICÁS, 2010) 

Estima-se que até o fim da carreira, Lampião chegou a assassinar 1.000 pessoas, 

incendiou 500 propriedades e violentou 200 mulheres, isso mostra que era um com uma 

identidade de coragem, para os sertanejos, que não tinha medo, que ninguém poderia tocá-lo. 

O que pode desfazer essa crença, de homem intocável, com o “corpo-fechado”, levantada sob 

Lampião foi a sua morte, tendo sua cabeça, e as dos “cabras”, forma em que Lampião se 

referia aos homens do bando, degolada e exposta em praça pública. (GUEIROS, 1951) 

Lampião agia com todas as formas de violência, submetendo os homens sertanejos, 

que nem eram vistos como cidadãos brasileiros perante os governantes, desejando Lampião 

garantir total domínio sobre eles. 

O “bando” de Lampião é o primeiro a ser filmado em campo, tomando-o um mito, não 

tardando para que escritores romantizassem as histórias vividas no cangaço, e sendo 

reconhecidos, principalmente Lampião, por ser líder, como símbolo de brasilidade, pela 

luta a favor da liberdade e o poder dos povos oprimidos. (HOBSBAWM, 1972) 

Para participar do bando era necessário entender como tratar de ferimentos.  Todos 

deveriam ter essa habilidade, pois era recorrente a necessidade de curativos. Alguns boatos 

relatam que Lampião também realizava partos, fatos esses dados como falsos por algumas 

cangaceiras que o autor Amaury Corrêa entrevistá-las. As cangaceiras demonstram 

surpresa após o autor perguntar sobre a veracidade de Lampião ser parteiro. Segundo elas, 

o parto era ajudado por alguma cangaceira que a gestante tivesse mais afinidade. Apenas 

no parto de Expedita, a única filha de Maria Bonita que sobreviveu, é feito por Dona 

Rosinha e não ajudado por alguma cangaceira. (ARAÚJO, 1985) 

Já a saúde bucal dos cangaceiros, alguns autores declaram que Lampião também se 

encarregava dos procedimentos, mas Araújo busca por fontes vindas direta do meio dos 

cangaceiros, em que esclarecem que Lampião não fazia extrações de dentes, nenhum deles 

fazia. O dentista Mestre Naro foi convidado pelo bando para cuidar da dentição dos 
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cangaceiros, em meio a catinga. O dentista aceitou a proposta. Em alguns casos mulheres 

iam disfarçadas para as cidades para passarem por consultas. (ARAÚJO, 1985) 

Algumas pessoas que não se simpatizavam com o bando inventavam algumas 

mentiras, mentiras essas “desmascaradas” por Araújo, como mortes e roubos no povoado 

baiano Bembom. Conversando com antigos moradores, estes negam tal acontecimento. 

Outro fato que é negado seria sobre Maria Bonita que supostamente, teria bebido sangue 

em uma caneca, de uma vítima de Lampião. Esse relato é negado por outra cangaceira, que 

não se dava bem com Maria. Mesmo não simpatizando com a rainha do cangaço, a 

cangaceira declara que isso não teria acontecido, complementando que Maria era 

escrupulosa, mas nunca faria algo assim. (ARAÚJO, 1985) 

O chefe do cangaço era bom no manuseio de uma máquina de costura. Era algo que 

lhe fazia esquecer-se dos problemas e violência que vivia na caatinga (MELLO, 1985). 

Lampião gostava de perfeição nos detalhes de suas encomendas, já que havia experiência 

em muitas funções, inclusive a de alfaiate, em sua adolescência. 

O grupo de cangaceiros é pego pelas volantes no dia 28 de julho de 1938, após o 

fim de uma perseguição, pelas mãos das volantes do Tenente João Bezerra, entregue pelo 

próprio coiteiro do bando. Os cangaceiros estavam “sofrendo” por falta de “coiteiros” 

(pessoas que protegiam os cangaceiros em seu “coito”, ou seja, na sua casa)  que haviam se 

aliado as forças policiais. O ocorrido foi resultado de uma emboscada, em Angico, no 

estado do Sergipe. Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros foram mortos, 

degolados e suas cabeças ficaram expostas em várias praças nordestinas (cf. Fig.1). Esse 

acontecimento marca o fim do cangaço no Brasil. (MELLO, 1985)  
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Fig.1 - Documentação integral das cabeças trazidas do Angico e objetos colhidos ali, em montagem de arte feita 

por João Damasceno Lisboa, ao estilo da estética do horror. Foto de Lisboa, Pão de Açúcar-AL. 

 

3. Os cangaceiros e as mulheres.  

Alguns autores, como Luiz Pericás, destacam as jovens que entravam no bando por 

conta própria, sendo difícil de ocorrer dessa forma, uma vez que a maior parte das mulheres 

foram raptadas, como Silá, Dadá e Dulce (PERICÁS, 2010). Seja por rapto, fuga ou vontade 

própria, elas fizeram parte da história do cangaço, ferindo a legislação que definia o lugar da 

mulher. A princípio marginalizadas, como demonstra a aparição na imprensa, em 1933. 

 

(...) composto por 23 pessoas: “Lampeão”, 19 caibras e 3 mulheres – 3 verdadeiras 

megeras; todas fardados de brim kaki, bem montados, armados de fuzil e rifle, 

trazendo farta munição. Conduziam também, punhaes e revólveres á cinta. Roubaram 

dinheiro, fazendas, joias, moedas antigas de ouro e prata(...) (Jornal O Estado de S. 

Paulo, 29 de junho de 1933, p. 4) 

 

Casos de raptos eram de costume entre alguns cangaceiros, e foi a situação vivida pela 

cangaceira Dadá, raptada por Corisco, quando a jovem ainda tinha treze anos. Ele a violentou, 

e como Dadá era virgem sofreu uma hemorragia, ficando doente por um tempo, o que não 

impediu que o cangaceiro Corisco desistisse de leva-la consigo, junto ao “bando” (ARAÚJO, 

1985).  

Tornar-se cangaceira era uma forma de sair da vida patriarcal, uma espécie de 

independência, pois a violência por parte de muitos homens ocorria em toda parte, em meio a 

elite e nos lares mais humildes, essa vida não estava restrita apenas as mulheres no cangaço, 

mesmo elas não eram permitidas em de combates, poderiam ter em determinados momentos a 
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sensação de liberdade da rotina de uma dona de casa, da época, com uma vida cansativa e 

previsível. (PERICÁS, 2010) 

Essas mulheres eram comparadas com os homens cangaceiros, elas eram vistas como 

criminosas para o Estado. 

 

[...] as cangaceiras foram qualificadas de forma homogênea como criminosas e 

bandoleiras construindo, assim, um estereótipo masculino, belisco e violento de 

mulher, ou então, tratando-as como meros objetos de satisfação sexual, descrevendo-

as como amantes ou companheiras dos homens. E por fim, como números, sempre de 

modo depreciativo [...] (FREITAS, 2005, p. 130). 

 

A entrada ao movimento as criminalizou, assumindo para a sociedade o controle de 

seu corpo, do que estavam predestinadas ao lar. Mas isso fez com que elas tivessem voz no 

cangaço, mas a submissão aos homens ainda era presente. 

No meio sertanejo era normal mulheres que sobreviviam através da prostituição. Já os 

cangaceiros não costumavam se relacionar com prostitutas, os casos eram raros. Mas houve 

uma mulher que se tornou cangaceira, Maria dos Santos, mais conhecida como Mariquinha, 

que era prostituta em Juazeiro Ceará, local que abrigava um grande número de prostitutas. 

Essas mulheres tornavam-se prostitutas quando eram viúvas, solteiras ou abandonadas por 

seus maridos e não encontravam um meio de sobrevivência. (PERICÁS, 2010) 

Os estupros eram frequentes, realizados pelos cangaceiros e volantes. Há vários casos 

de estupro coletivo, eles se referiam ao estupro como “gera”. Um deles foi ao povoado de 

Abóbora, onde Lampião pede para que encontrem na cidade onze jovens mulheres para que 

realizem o ato. Praticava-se, também, com esposas de soldados, uma delas foi com a esposa 

de um delegado, onde ele e mais vinte e cinco comparsas estupraram a mulher. (PERICÁS, 

2010) 

Zé Baiano era o cangaceiro que mais cometia atrocidades para com as mulheres que 

não seguiam os padrões da época, sejam elas casadas ou solteiras. Há relatos que ele mantinha 

o costume de marcar as mulheres violentadas com ferro de demarcar cavalos. Os cangaceiros 

não concordavam com esses seus atos (ARAÚJO, 1985). Algumas eram marcadas próximas à 

virilha e outras foram marcadas em seus rostos (PERICÁS, 2010). Esse seu marcador 

encontra-se no museu do Cangaço, na cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Zé Baiano é 
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lembrado até mesmo pela irmã de Maria Bonita, aonde às vezes o cangaceiro ia à noite a sua 

casa e acordava a menina, que tinha idade entre oito e dez anos, passando a mão em seus 

cabelos. Essa menina se manteve segura, pois seu pai protegia os cangaceiros, ele era um 

coiteiro. (ARAÚJO, 1985) Mandou um ferreiro sertanejo executar um ferro de marcação com 

as iniciais J.B. e uma palmatória. O sadismo que trazia latente aflorou com a fúria de uma 

erupção vulcânica. (ARAÚJO, 1985, p.60) 

 Os jornais da época publicaram quatro mulheres que haviam sido marcadas no rosto, 

uma delas foi Maria Marquês, que não era cangaceiras, era apenas a dona de uma vendinha 

onde os cangaceiros estavam fazendo bagunça. Maria carregou a cicatriz por 47 anos, até sua 

morte. Alguns moradores do Canindé, local onde Maria Marquês morava, relatam a Amaury 

(1985) que Zé Baiano havia marcado outros moradores em sua face. 

 A mulher que pertencia a esse cangaceiro era Lídia, considera a mais bonita entre as 

cangaceiras. Ele oferecia a ela os melhores pedaços de carne, colocando na boca e depois a 

limpando com lenço. Ele matou Lídia após descobrir que ela o traiu com outro cangaceiro, 

traição no cangaço era motivo de morte. Após algum tempo Zé Baiano é morto por um 

“coiteiro”, pois o cangaceiro tentou seduzir suas duas filhas. (ARAÚJO, 1985) 

Quando se contraía doenças venerais era uma forma de orgulho para esses homens, 

pois mostrava que eram sexualmente ativos. Faziam diversos chás e procedimentos para que 

curassem. (PERICÁS, 2010) 

A mulher no cangaço não poderia ficar grávida, pois as crianças eram vistas como um 

chamariz para as volantes. Por volta dos anos 30, Maria Bonita engravida pela primeira vez, o 

bebê nasce morto. Maria Bonita teve quatro gestações, mas apenas uma menina sobreviveu 

Expedita, que nasceu em 1930. Expedita não poderia acompanhar os pais em suas aventuras 

no cangaço, então, foi entregue ao casal Severo Mamede e Aurora. Severo era vaqueiro na 

fazenda Enxu, em Sergipe. (ARAÚJO, 1985) 

Ninguém poderia saber do trato entre os dois casais, para que Expedita estivesse a 

salvo das volantes, então, aproveitaram que Aurora estava grávida na mesma época que Maria 
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Bonita, e forjaram que Aurora dera a luz a gêmeas, assim, ninguém desconfiou que Expedita 

era filha do casal de cangaceiros. (GÓIS, 1966) 

Góis (1966), autor especialista em cangaço, conta que em uma de suas visitas ao pai 

de Maria Bonita, José de Felipe, ouve sobre o dia em que Expedita foi entregue ao casal. 

Maria, após o resguardo, faz uma espécie de tipoia e carrega Expedita, que chorava muito, 

talvez por conta do calor da caatinga, assim, Maria tentava acalmar a bebê amamentando-a. 

Isso fazia com que Maria ficasse para trás do restante do “bando”, onde Maria Bonita, 

considerada a “Rainha do cangaço” se irritava e gritava com o capitão, agredindo-o com 

palavras e ele permanece calado. 

As cangaceiras não cozinhavam ou faziam qualquer serviço doméstico, esse hábito no 

cangaço fica aos cuidados dos cangaceiros, diferente do que muitos pensavam, elas não 

mantinham tarefas do lar, como as mulheres da época, a única que chegou a cozinhar foi a 

cangaceira Dadá, esposa do cangaceiro Corisco, ela era considerada a cangaceira mais 

corajosa, que talvez pudesse conduzir um bando. A única tarefa considerada do lar em que 

elas poderiam se submeter seria a costura. (ARAÚJO, 1985) 

O fim da vida de cangaceiras a essas mulheres viria no momento em que seus 

parceiros cangaceiros eram mortos, assim elas eram expulsas do bando ou mortas. Foi o caso 

de Rosinha, após a morte de seu “marido” cangaceiro, ela foi morta pelo bando para que não 

revelasse a ninguém suas atividades e esconderijos. (PÉRICÁS, 2010) 

Os cangaceiros mantinham relações com muitas mulheres e algum deles mantinha no 

cangaço com mais de uma “esposa”. A fidelidade do casal Lampião e Maria Bonita era vinda 

apenas de Maria. Já Lampião mantinha relações com outras mulheres, mesmo afirmando que 

seu amor pertencia a Maria. A afronta de Maria era com as palavras de ofensas, referindo-se 

ao capitão, que apenas ouvia quieto. Algumas pessoas que conviveram com o casal relatam 

que eles discutiam muito e que Maria não era uma pessoa fácil de lidar. (GÓIS,1966) 

Maria Bonita, mesmo sendo dezoito anos mais nova que Lampião, sentia-se insegura 

com seu relacionamento, pois os cangaceiros costumavam realizar estupros coletivos, eles 
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usavam a expressão “cobrir a fêmea”, para definir o estupro, e quando as jovens choravam, 

eles se sentiam mais atraídos. (NEGREIROS, 2018) 

Um caso, como exemplo dessas “gera”, que era como chamavam o estupro coletivo, 

foi a história de uma jovem casada com um homem de oitenta anos. Os cangaceiros acharam 

isso um absurdo, então, como forma de punição ao “velho safado”, bateu nele e estupraram 

sua esposa. As mulheres como posse dos homens no sertão eram machucadas, para que esses 

fossem castigados, os seus donos. (NEGREIROS, 2018) 

Com a chegada das mulheres ao bando de Lampião, esses atos acabam diminuindo, só 

aconteciam quando suas “esposas” estavam nos coitos. Esses homens viam o estupro como 

algo consentido, elas queriam e pediam por aquilo. E quando não hesitavam era pior, as 

taxavam de “sem vergonha”. 

 

A terceira esposa do velho Piroca, tio de Labareda, por não oferecer resistência ao 

gera, foi tida por sem-vergonha. “A mulher era moderna e apetitosa. Fizeram muita 

perversidade com ela, que teve que se sujeitar. Porém, a bicha era das que gosta de 

homem por sem-vergonhice e não precisou forçar”, remembraria Labareda, que, em 

consideração ao tio, não teria participado da “brincadeira”. (Negreiros, 2018, p.52-53) 

 

 As únicas meninas e mulheres que estariam a salvo eram as filhas dos “coiteiros”, por 

uma questão de respeitos aos seus protetores, que lhe sediam abrigo e comida, e em 

retribuição eles não praticavam nenhum tipo de violência com as esposas e filhas. Os três 

cangaceiros que cometeram esses atos acabaram sendo mortos por outros cangaceiros do 

próprio “bando”. (NEGREIROS, 2018) 

Não era apenas os cangaceiros que cometiam esses atos, mas também há alguns casos 

que as polícias volantes haviam realizado essas práticas. Como foi o caso da “coiteira”, viúva, 

Dona Elvira. Ela não estava em casa, apenas sua filha de treze anos, que acabou sendo 

estuprada por esses homens, que haviam ido a casa de Dona Elvira para obter informações a 

respeito dos cangaceiros. A menina ficou desfalecida após a violência, então eles decidem 

matá-la. (NEGREIROS, 2018) 

Isso mostra que não eram atitudes apenas dos cangaceiros, mas sim uma cultura do 

homem sertanejo da época, onde as mulheres foram feitas para satisfazê-los. Quando 

passavam por esse tipo de violência não tinha quem as protegesse, pelo contrário, elas 
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passavam a ser rejeitadas pela sociedade e dificilmente encontrariam um marido, pois havia 

uma concepção que a mulher para ser esposa ela deveria ser uma mulher com pureza, sem 

marcas. 

 

3.1 Maria Bonita, a mulher mais influente do sertão. 

 

Maria, no meio dos cangaceiros, era chamada de Maria de Déia ou Maria do 

Capitão, o pseudo “Maria Bonita” veio um pouco antes de sua morte, e, como explica 

Araújo (1985), quem atribuiu esse adjetivo a ela foram pessoas de fora do cangaço. Não 

era ela diferente das outras mulheres, sua beleza não se destacava das outras, o seu maior 

atributo foi ser a primeira mulher no cangaço e ser esposa do capitão. Nascida no nordeste 

baiano residia com seus pais e seus 14 irmãos, na fazenda Malhada da Caiçara. Mello 

(2018), pesquisador, a descreve como: 

 

Bonita, divertida – adorava dançar – e prendada: boa na agulha e nas linhas. Baixinha, 

ainda que nem tanto para os padrões do tempo, lê-se na caderneta de campo de 

Benjamin Abrahão, já apontada: 1,56 metro. Dela, a fita métrica do sírio apanha 

apenas a altura. Quem estava doido de apalpar a mulher do Capitão? 

Como ninguém é perfeito, “Maria tinha uma pompa danada. Era uma coisa: tinha 

tempo que ninguém suportava”, revelou Dadá a José Umberto Dias. Palavra de quem 

viria a ser a rival mais evidenciada no cangaço, cabe ponderar. Sem que isso privasse 

a declarante de reconhecer: “Lampião morria de amor por ela. Era um bem muito 

grande, muito grande mesmo”. 

(MELLO, 2018, p.156) 

 

Tendo uma infância parecida com as meninas da caatinga, que era de brincadeiras, 

e com os familiares por perto. A economia era de subsistência, tendo uma feira na própria 

cidade, mas quando havia necessidades maiores iam para Jeremoabo, que era a maior 

cidade da região. Essa cidade, Jeremoabo, serviu como base de apoio as tropas da 

República, contra Antônio Conselheiro, na Guerra de Canudos. (ARAÚJO, 1985). 

Antes da sua entrada ao cangaço, Maria Bonita se mantinha em um casamento 

infeliz, com o sapateiro José de Neném, onde o mesmo foi abandonado por ela, para que 

ela pudesse viver uma “história de amor” com Lampião. A irmã mais nova de Maria 

Bonita, Dondon, se casou com Messias, irmão de José de Neném, também sapateiro. Esses, 
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tendo uma vida conjugal diferente dos seus irmãos, conseguindo ter um relacionamento 

típico da época, com filhos e juntos, até que a morte viesse e os separassem. 

A respeito do primeiro casamento, se sabe por meio de parentes e vizinhos que o 

sapateiro era estéril, então não chegará a desfrutar da paternidade ao lado de Maria, que se 

refugiava para a casa dos pais a cada briga, que acontecia constantemente, com o marido. 

O único escritor, a respeitos do cangaço, que conheceu Maria em vida, foi Joaquim 

Góis, que esteve na casa da jovem, quando casada, para retirar algumas encomendas. Essas 

palavras estão em seu livro “Lampião: o último cangaceiro”, que mostram algumas 

características da “rainha do cangaço”. 

 

“E, ao seu lado uma cabocla apagada, rosto de linhas inseguras, olhar vago e fugidio, 

corpo solto no desalinho e no mau gosto de um vestido barato, de chita ordinária, 

marcado de cores berrantes, costurado à moda de como costuram as mulheres de fins 

de rua das cidades pequenas. Pés grandes, esparramados dentro de duas sandálias 

grosseiras, e rosto comprido, moles, desbotadas; mãos de unhas sujas, mãos 

pequenas, descuidadas; duas argolas velhas de ouro duvidoso caiam-lhes das orelhas; 

cabelos de um castanho fosco, penteados em um volumoso cocó, bem aprumado, um 

pouco acima da nuca; pescoço curto, queixo atrevido, boca carnuda escondendo 

desejos; lábios corados como uma fruta entreaberta, pedindo carícias; seios bambos, 

caídos quadris batidos; perna forte, semblante sem a beleza de um sorriso meigo, 

quase duro na sua expressão. Mulher só para ser desejada pela sensualidade pacata do 

remendão de Santa Brígida ou pelo amor destorcido e violento de Lampião. ‘De 

mulheres vulgares como Maria de Déia, está cheio este sertãozinho de meu Deus’ ”. 

(GÓIS, 1966, p. 169.) 

 

Lampião encontrou Maria Bonita na fazenda de seus pais, quando estava residindo por 

lá, até que a poeira abaixasse entre ela e o marido, no fim do ano de 1929. Na ocasião a moça 

tinha 18 anos, “morena, cabelos pretos, rosto mais para redondo, nariz proporcional e bem 

feito, os cheios em boca de dentes perfeitos, pernas grossas. O traseiro batido, segundo Balão. 

Os olhos azuis, ah! Os olhos eram azuis” (ARAÚJO, 1985). 

Desta forma conheceu Lampião. A primeira conversa do futuro casal foi a respeito da 

necessidade de Lampião em bordar três lenços. A jovem se surpreende com o cangaceiro e 

“logo se inteira de que o chefe de cangaço dominava bem a arte de matar gente quanto à da 

costura, em pano e em couro, e a do bordado.” (MELLO, 2018, p.156). 

Essa situação deixa Lampião com saudades da amada e com o desejo de buscá-la, e 

assim o faz, vai atrás de Maria para viver ao seu lado, em suas aventuras, quebrando a regra 
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de não haver mulheres entre os “cabras”. Dessa forma, abrindo espaço para que os homens do 

bando tivessem, também, uma companheira ao seu lado. 

 

“Que força estranha tem o amor! Maria deixou a tranquilidade de um lar, onde fazia e 

desfazia, no qual o marido aturava passivamente suas crises de mau humor, e por 

livre e espontânea vontade para por opção própria, atirar-se na incerta vida de 

aventuras, sofrimento, percalço e sangue que podia lhe oferecer o senhor das 

caatingas.” (ARAÚJO, 1985, p.173). 

 

A mãe de Maria Bonita, Dona Déa, era a favor do romance, mas o pai, José de Felipe, 

nem tanto, pois com as constantes visitas a fazenda começou a ser vigiada pelas volantes, que 

desejavam raptar Lampião. Com isso, José de Felipe pede a Lampião que não fizesse mais 

visitas, para que a família não fosse mais incomodada. E “assim foi feito. Lampião tentou 

refrear seu amor, seu desejo incontido pela carne vibrante da fogosa morena” (ARAÚJO, 

1985) 

A moça parte com o chefe do bando, Lampião, e logo se vê uma porta aberta para a 

entrada de outras mulheres, no meio dos cangaceiros. Elas ficavam nos coitos, ou seja, nos 

esconderijos, e não acompanhavam os homens em suas batalhas.  

Algumas que se tornariam rivais da rainha do cangaço, como foi o caso de Dadá, 

que chegou ao bando com 13 anos chegando com suas bonecas junto ao bando, Sila e 

Neném. (MELLO, 2018) 

Maria não chegara aos 27 anos de idade, o apelido Maria Bonita, não veio durante sua 

participação no cangaço e nem após a sua morte, mas próximo dela, pois quando morreu 

degolada, junto ao restante do bando, em 1938, os jornais anunciam a morte e se referem a 

jovem como Maria Bonita. (PÉRICÁS, 2010) 

 Maria escapa duas vezes da morte, após ser baleada. Uma das vezes foi em Serra de 

Águas Belas, em julho de 1935, é salva por Mané Belo, que é surpreendido pelo bando, na 

madrugada, em sua casa e é obrigado por Lampião a levá-la nas costas até um local que 

pudessem socorrê-la, e assim foi feito. (ARAÚJO, 1985) 

Já em outro episódio, foi em Pernambuco, quando o grupo, em 20 de junho de 1935, 

ataca a Vila de Serrinha do Catimbau. Maria Bonita estava de vestido branco, facilitando ser 

vista, em vulto, sendo atingida nos primeiros disparos. Quem estava à frente era o delegado 
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Antônio Cacheado, com alguns civis e soldados e logo após a fuga dos cangaceiros chega à 

cidade duas volantes, uma comandada por Manuel Neto (Mané Fumaça) e outra pelo tenente 

Elpídeo. Os cangaceiros prendem algumas pessoas, obrigando-as a levar Maria Bonita, que 

estava ferida, até um local cheio de pedras. O capitão liberta essas pessoas e autoriza-as a 

passarem informações do seu paradeiro para as volantes. Após a ida dos reféns, Lampião e os 

cangaceiros apagam os rastros e traça um caminho oposto. (ARAÚJO, 1985) 

Por ser a esposa do capitão, tinha certas regalias, que incomodavam as outras 

cangaceiras. Uma das diferenças entre ela e as outras cangaceira era não ter sido abusada por 

nenhum cangaceiro, a única que escolheu a vida na caatinga ao lado de Lampião. Era 

considerada uma mulher chata para as outras cangaceiras, principalmente para Dadá, que 

também foi uma das primeiras a estabelecer morada entre os homens do bando. “Ao primeiro 

olhar, a mulher do capitão despertaria na menina uma profunda e irreversível repugnância. ‘Ô 

mulher chata’, diria Dadá posteriormente sobre a Rainha do Cangaço”. (NEGREIROS, 2018, 

p.61). 

No entanto, enquanto mulher de Lampião viveu, a personagem nunca existiu. A 

cangaceira que teve a cabeça decepada em 28 de julho de 1938 era simplesmente 

Maria de Déa: uma jovem de 28 anos que morreu sem jamais saber que, um dia, seria 

conhecida como Maria Bonita. (NEGREIROS, 2018, p. 16) 

 

 Maria recebe o seu fim junto aos outros dez cangaceiros, em Angico, no estado do 

Sergipe, após a captura do Tenente Bezerra. Ao serem decapitados, receberam marcas de 

punições no corpo e são deixados ao relento para que fossem comidos por urubus. Apenas 

suas cabeças foram levadas. O corpo de Maria Bonita foi o mais violentado, pelo fato de ser 

mulher. Seu corpo foi abandonado com as pernas abertas e em sua vagina havia um pedaço de 

madeira. (NEGREIROS, 2018) 

 Quando Maria de Gomes de Oliveira morreu, nasceu Maria Bonita. (NEGREIROS, 

2018, p.235). 

Cangaceira e “rainha do cangaço”, que mantinha sua vaidade (cf. Fig.2). Retratada 

pelo fotografo Benjamin Abrahão, podemos identificar que além de cangaceira, ela era uma 

mulher, que estava sempre trajada de anéis e joias, que indicavam as riquezas oferecidas por  

Lampião. 
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Fig. 2 - Maria Bonita em trajes de festa. Cabelos ao estilo das melindrosas, dedos tomados por anéis e 

colares no pescoço. Foto: Benjamin Abrahão. 

 

3.2 – Dulce, a mulher sobrevivente do cangaço. 

 Dulce Menezes dos Santos, ou Dulcina, como era chamada por seus familiares, foi 

companheira do cangaceiro mais conhecido como “Criança”. 

 

Ducina é uma menina bonita, meiga, muito doce. Uma boneca de quatorze anos 

enfeitando a paisagem nordestina. Sorriso bonito, alegre declarada na face, olhos 

como dois faróis iluminando a Caatinga. É uma boneca com divinas dádivas. (RUAS, 

2018, p. 150) 

 

Filha de Maria Menezes dos Santos e Manoel Menezes dos Santos, nascida em 1923, 

na fazenda de Jerimum, no estado do Sergipe. Dulce era órfã, cuidada pelos irmãos. O 

cuidado paterno vinha de seu irmão Listino e materno de três irmãs, Cícera, Júlia e Mocinha 

(RUAS, 2018). 

 Passa a morar em Piranha com a irmã Júlia, que era casada com João Félix. Essa 

decisão vem perante a necessidade de ensinarem Dulce a ler, e assim a matriculam na escola 

da cidade (RUAS, 2018). 

 

É na Fazenda Planta do Milho que ela tem seus primeiros contatos com os 

cangaceiros. Ela estranha a maneira de se vestir deles: roupas de tecido grosso da cor 
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da folha seca, enfeitadas com peças brilhantes – botões, metais, moedas e detalhes de 

cores diversificadas – que chamam a atenção[...] (RUAS, 2018, p. 148). 

 

 A jovem já estava acostumada com a presença dos cangaceiros na Fazenda, e a 

presença deles indicava que teria festa. Ela não percebe, mas já havia um cangaceiro que a 

desejava. E por intermédio de seu cunhado, que mantinha contato com Criança, o cangaceiro 

que desejava Dulce, a jovem é vendida por ele. (RUAS,2018) Nesta época as mulheres já 

poderiam pertencer ao cangaço. 

 

Na sua inocência, Dulcina não enxerga que seu cunhado é hum “homem” sem 

escrúpulo, sádico, avarento; sujeito de uma idoneidade capaz de vender o diabo para 

comprar o inferno. Cego pela ambição, não vê mais a pureza da sua cunhada, nem 

respeita a admiração desmedida que ela tem por ele[...] (RUAS, 2018, p. 151). 

 

Foi escolhida pelo cangaceiro Criança quando ainda era jovem, em torno de quatorze 

anos, enquanto a jovem participava do baile chamado “Planta do Milho”, na Fazenda onde 

residia com sua irmã e cunhado. Criança fazia parte do bando de Zé Sereno, uma espécie de 

subgrupo de Lampião. (ARAÚJO, 1987) 

Após João Feliz negociar com o cangaceiro Criança, que Dulce iria pertencer a ele, 

durante a festa Criança toma Dulce pelo braço e não espera a festa acabar para consumar e 

usufruir da moça, como se ela fosse um produto, A vinte passos do terreiro de onde todos 

estavam, ele a deita no chão e brutalmente a estupra. Não há ninguém para socorrê-la. No 

final da festa o cangaceiro força Dulce para que siga com ele no cangaço. (RUAS, 2018) Ela 

torna-se companheira de Criança, junto com outras mulheres. 

 

Criança, que não se aparta de Dulce, segurando-a pelo braço, a solta e fica de frente 

para ela; apoia suas imundas mãos nos ombros da pobre menina, joga um olhar 

ameaçador nela, e de sua boca brota uma voz nojenta: 

- Dulce, tu vai cumigo... (RUAS, 2018, p. 158). 

 

Após a atrocidade da noite anterior e o cangaceiro manter o combinado entre ele e o 

cunhado de Dulce, João Félix se vê arrependido pelo que cometeu com a vida de Dulce. Foi 

capaz de até oferecer sua vida em troca da jovem não ser levada embora de casa. (RUAS, 

2018). As moças pertenciam as famílias de “coiteiros” não eram abusadas por cangaceiros, 

em forma de respeito a essas pessoas que lhe ofereciam proteção. Mas esse caso foi diferente, 
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Dulce foi vendida por intermédio de seu cunhado. A notícia se espalhou pelas famílias 

vizinhas, que ficaram pasmos, em choque com o ocorrido. 

Dulce, teve a sua adolescência em meio a cangaceiros (cf. Fig.3), obrigada a viver 

como “esposa” de um homem que a estuprou. 

 

 

Fig. 3 - Dulce, ao lado de outros cangaceiros. Foto: Cariri Cangaço 

 

O primeiro combate em que Dulce participa é entre o grupo de Zé Sereno e o grupo 

das volantes de Zé Rufino. Os cangaceiros conseguem escapar, não havendo mortos nem 

feridos. Deixando apenas uma certeza a Dulce, que agora ela viveria sob perigo a todo o 

momento (RUAS, 2018), seja pelas mãos de Criança, ou pelas perseguições das volantes. 

A jovem chegou a ter contato com Maria Bonita, e Dulce e Sila, que acolheu Dulce 

como filha no cangaço, foram chamadas pela rainha do cangaço, para que criassem algum 

vínculo, uma amizade. Esse encontro de todos os cangaceiros decorreu de uma reunião 

organizada por Lampião, pois o círculo das volantes estavam se fechando sob eles (RUAS, 

2018). 

Foi nesta noite em que cangaceiros foram mortos, foi à noite em que Maria e Dulce 

tiveram contato. Todos os cangaceiros estavam assustados, foi uma noite muito ruim, eles 
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estavam ansiosos, pressentindo o que estava por vir. Zé Sereno desconfia do Padre Cícero, 

coiteiro na Fazenda de Angico, onde estavam em coito. E realmente, Zé Sereno estava certo. 

Padre Cícero entrega o bando de Lampião as volantes (RUAS, 2018). Desta vez conseguiram 

escapar, mas Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros foram pegos e mortos. Dulce e 

sua amiga Sila chegam a ver Maria Bonita baleada. 

A família de Dulce fica sabendo do ocorrido, e logo imaginam que a jovem também 

tenha morrido. Além de ter sido capturada, agora estaria morta. Mas é na cidade de Piranhas 

em que eles descobrem que Dulce escapara da morte pelas mãos das volantes, após 

perceberem que há apenas uma cabeça feminina no meio das outras dez cabeças. (RUAS, 

2018) 

Dulce viveu pouco tempo no cangaço, mas esteve presente no momento em que o 

grupo de Corisco se desfez, na vila do Pinhal, em Sergipe, quando o grupo de Corisco, em 

que Criança pertencia, Labareda e Zé Sereno haviam se encontrado para realizar algumas 

entregas. (ARAÚJO, 1987) 

 Enquanto eles dançavam e bebiam um correspondente os alertou que a polícia iria 

atacá-los. Muitos fugiram, mas Criança e alguns outros resolveram se entregar. Criança 

desiste no meio do caminho, pedido para que Dulce fosse se afastando aos poucos da polícia e 

dos cangaceiros que se entregaram. Assim, o casal vai de encontro a seu amigo cangaceiro Zé 

Sereno. (ARAÚJO, 1987) 

 Essa festa já seria uma despedida da vida de cangaceiros, já não havia mais espaço 

para eles na caatinga, estavam cercados pelas volantes e com o apoio do Estado. 

 Passaram por várias casas de “coiteiros”, Criança, Dulce, Zé Sereno e Sila, que era 

“esposa” de Zé Sereno, até o momento em que o capitão Aníbal Vicente Ferreira pede para 

que alguns cangaceiros se afastem da área geográfica do cangaço. (ARAÚJO, 1987) Muitos 

para a Bahia, mas os dois casais foram para Minas Gerais, instalaram-se na fazenda na região 

de Pedra Azul, Jordânia e Palestina, nas terras de Jacó, que será o seu “salvador”.  

 Após muitas perseguições eles abandonam a vida de cangaceiros. Criança e Zé Sereno 

deixam as duas mulheres na fazenda de Jacó e vão até São Paulo, em busca de trabalho, onde 
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uma nova fronteira se abria, assim, eles fazem parte das estatísticas de nordestinos que vão 

“ganhar a vida no Sul”. (ARAÚJO, 1987) 

 Com a ida de Criança e a permanência de Dulce na Fazenda faz com que ela e Jacó se 

apaixonem, ele viria ser a pessoa que a resgataria, dando uma vida de segurança. 

 

Criança a raptara, a estuprara, a forçara a viver com ele como uma bandida. Ela nunca 

fora cangaceira por seu querer. Criança a fê-la cangaceira. Ela nunca o amara. Apenas 

tentara se acostumar a ele, para não ter a morte inoportunamente. Jacó aparece para 

resgatá-la. É o momento de se livrar do monstro que a submetera a cruentos vexames 

físicos e morais. (RUAS, 2018, p. 208) 

 

 Criança volta de São Paulo, mas já não encontra Dulce por lá, ela estava grávida de 

Jacó. Criança fica muito bravo e vai embora, levando os dois filhos que teve com Dulce. De 

Jacó Dulce teve 18 filhos. (RUAS, 2018) 

Dulce ainda é viva, a última cangaceira sobrevivente (cf. Fig. 4). Nos dias de hoje 

reside no município de Campinas, no estado de São Paulo. Ainda guarda muitas lembranças e 

traumas vividos na caatinga. Sua história foi registrada no ano de 2018 por seu genro 

Sebastião Pereira Ruas, que é historiador, folclorista, poeta e compositor. 

 

Fig. 4 - Dulce Menezes, hoje com 98 anos.  Foto: Jornal Estadão. 

 

4. Pluralidade de representações das cangaceiras.  

 

4.1 Cordel. 
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A literatura de cordel pode ser usada como fonte bibliográfica. Esses livros pequenos, 

inventada pelos Oudor em Troyes, na França, no século XVII. Circulava pelo reino francês, 

livros de baixo custo, impressos em grande escala, e vendidos por ambulantes, muitos desses 

vendedores cantavam os versos, para atrair pessoas a venda. Essa literatura era destinada ao 

público popular. Impressos e finalizados com capas azuis, com histórias relacionadas a ficção 

e o entretenimento, conhecimentos considerados úteis e teor religioso (CHARTIER, 1990) 

Esse estilo de literatura é propagado no nordeste brasileiro, e escritores de Literatura 

de Cordel, “gritavam” ao mundo e pediam a esses cangaceiros que cessassem a violência 

contra o homem sertanejo, pobre, que após terem parte da família morta, trocavam seus bens 

por passagens para São Paulo, fugidos. 

 

“Não havia mais latifúndios em Pernambuco, cujo campo era constituído 

predominantemente por pequenas propriedades [...] Fora da seca, o bando de 

Lampião, quase vinte anos de razia, produziu o maior êxodo dos sertanejos que, 

abandonando as pequenas propriedades em busca de sobrevivência longe da 

violência, contribuíram para a reorganização das terras em latifúndios.” (BARROS, 

2018, 67). 

 

Maria é citada por vários autores de literatura de cordel, os chamados vates. Mas 

recebe versos exclusivos de Antônio Teodoro dos Santos, com o título “Maria Bonita, a 

mulher do cangaço”, em 1963. O vate inicia falando sobre outras mulheres fortes da história, 

como Joana d’Arc. Mas a protagonista deste cordel é Maria Bonita, a rainha do cangaço. 

 

“Porém Maria Bonita 

Tinha duro o coração 

Tanto tinha de beleza 

Como de disposição 

Montava burro e cavalo 

Só se ouvia o estalo 

E o estremecer do chão 

“Maria Bonita, a mulher cangaço – Antônio Teodoro dos Santos, 1963” 

 

Os cangaceiros sempre eram noticiados, mas também havia espaço e visibilidade para 

as mulheres, em específico Maria Bonita, que saiu no Diário de Pernambuco, considerado o 

melhor jornal do Nordeste, neste período. A publicação foi feita um ano antes da morte do 
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bando, “publicando foto de Maria Bonita em composição digna de um François Boucher, 

sentada elegantemente em clareira da caatinga, vestido de domingo em linho azul-claro 

pincelado de riscas” (MELLO, 2018, p. 179). 

Através do jornalista e escritor Melchiades da Rocha, na década 1930 era repórter 

investigativo no jornal A Noite, do Rio de Janeiro, e descobre-se de onde viera o apelido 

designado a Maria do Capitão como Maria Bonita, 

 

Não apareceu do sertão, não. Foi coisa de repórter daqui do Rio de Janeiro, mesmo. 

Eu estava entre eles. Um romance de sucesso, do começo do século, requentado em 

filme de longa-metragem lançado pouco antes do desmantelamento do bando de 

Lampião, eis a origem de tudo, corria a explicar. (MELLO, 2018, p.182). 

 

A inspiração viera do romance Maria Bonita, escrito por Afrânio Peixoto, em 1914. 

Afrânio foi médico, romancista, dramaturgo, ensaísta, historiador, professor, crítico literário, 

deputado federal e em 1910 fora sucessor de Euclides da Cunha, na Academia de Letras, na 

cadeira de número 7. O livro de Afrânio Peixoto ganhou visibilidade no cinema, onde Maria 

Bonita, a Maria do filme de Afrânio, foi interpretada por Suely Bello. “Está aí o modo como 

foi batizado para a história a mulher de guerra mais representada simbolicamente pelo povo 

brasileira até hoje [...]” (MELLO, 2018, p. 184). Maria do Capitão foi comparada com a atriz 

que interpretava o filme, e passa a ser chamada assim nos jornais do Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Diferente de Lampião, que recebe o apelido através da cultura popular sertaneja, 

Maria Bonita vem da cultura urbana, “erudita e consagrada das academias – se bem que do 

esforço incessante destas por sintonizar com o Brasil em estado puro das periferias regionais – 

para somente depois invadir o sertão, já ganha a batalha pela opinião do Sudeste”. (MELO, 

2018, p. 184). 

 

4.2 TV e Cinema. 

Em 1982 a Globo lançou uma minissérie que se tornou um grande sucesso, chamada 

Lampião e Maria Bonita, que retrata o relacionamento do casal, como eles se tratavam, um 

verdadeiro romance, misturado com aventura. Em uma cena mostra a ameaça de Maria 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 30 

Bonita, sob Lampião, onde a moça diz que arrancaria a orelha da amante do cabra, e isso 

realmente aconteceu, Maria Bonita realmente cortou a orelha da amante de Lampião. Seu 

nome era Joana, e ela era uma das coiteras do bando de Lampião. A minissérie também 

retratar a figura mística que Lampião, que era a visão que o sertanejo da época tinha a respeito 

dele, que segundo relatos, Lampião tinha pressentimentos quando o grupo estava prestes a ser 

atacado pelas volante. (NEGREIROS, 2018) 

Cangaceiras são usadas de inspiração até mesmo em filme de pornochanchada 

brasileiros, um gênero cinematográfico que fazia um contraponto com o erótico, produzidos 

na década de 1970 (LIMA, 2020). O diretor Roberto Mauro apaga a história da cangaceira 

que sofreu vivendo no sertão e constrói uma história com um ponto de vista erótico. Em seu 

primeiro filme, incluindo a mulher cangaceira, duas irmãs se unem com algumas amigas, 

usando chapéu de cangaceira e minissaias, andando pelo sertão, após fugirem de um orfanato, 

vingando a morte de seu pai. É como se o “jogo tivesse virado” onde as mulheres que 

cometiam atrocidades com os homens, e não mais o contrário, abusando deles e chegando a 

matá-los, após a relação sexual. Esse filme foi reproduzido no cinema em 1974 e recebeu o 

nome de Cangaceiras Eróticas. 

Dois anos depois Roberto Mauro lança outro filme em que utiliza da imagem da 

cangaceira, e do mesmo gênero cinematográfico, que recebe o nome de A ilha das 

Cangaceiras Virgens. Que mesmo sendo uma representação das cangaceiras nordestinas o 

filme foi filmado em grande parte em São Paulo. Além do erótico, o filme conta com críticas 

a políticas da época, e a forma de erotizá-lo seria uma estratégia para que pudesse chegar até 

as telas dos cinemas. Criticavam a exposição da política econômica dos governantes militares 

e a sua submissão ao mercado estrangeiro, o rompimento com a naturalização da violência 

contra as mulheres e a busca por justiça por fora da ordem. (LIMA, 2020) 

Filme são produto de sua época, eles devem ser assistidos não apenas como documentos 

históricos, ou uma representação, mas ser visto e analisado conforme a visão e o contexto da 

época em que foi produzido. (TROVÃO, 2017), pois nesse caso das cangaceiras foi a história 

contada de forma contrária, elas não foram mulheres sensuais e nem atavam pessoas, como 
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descrito no filme. Quando filmes são estudos, alguns elementos devem ser levados em 

consideração, a época de produção deve ser compreendida. A censura política estava no seu 

auge, no Brasil, e esses filmes eróticos eram usados para disfarçar o recado reproduzido no 

filme. (LIMA, 2020) 

O único registro filomático de Lampião com o seu bando é feito por Benjamin Abrahão, 

assistente do Padre Cícero, a quem os cangaceiros tinham muito respeito. Abrahão faz vários 

registros do bando, entre 1936 e 1937, mas o filme é barrado pela censura do governo de 

Getúlio Vargas (LIMA, 2020). O público da época aguardava com grandes expectativas a 

estreia do filme, que iria mostrar, de vez, o que realmente acontecia no sertão nordestino, com 

Lampião e seu bando. 

Em 1955 parte dessa produção é recuperada por Alexandre Wulfes e editada por Al Ghiu, 

recebendo o nome de Lampião, o Rei do Cangaço, com duração de dez minutos e apenas 

algumas cenas, sem áudio, o filme vai aos cinemas. As mulheres aparecem servindo bebidas 

aos homens, dançando e uma delas, sorrindo, aponta uma arma para a câmera, a pedido de 

Abrahão. (LIMA, 2020) 

 Encontra-se, também, a presença dessa representação feminina do cangaço através do 

teatro, na obra de Rachel de Queiroz, que recebe o nome de Lampião; Maria Beata do Egito, 

que tratava da entrada de Maria Bonita ao bando de Lampião, uma carta de Lampião onde ele 

propunha a divisão do Pernambuco e a história é finalizada com a morte do bando em 

Sergipe. A peça inicia mostrando a vida de Maria Bonita com seu primeiro marido, a quem 

ela não tinha nenhum amor ou admiração. 

 

[...] não monta a cavalo, não enfia uma faca na cintura, não bota cachaça na boca, 

nunca deu um tiro na vida, não é capaz de fazer a menor estripulia, como qualquer 

outro homem. Vive aí, nessa banca, remendando sapato velho, ganhando um vintém 

miserável, trabalhando sentado feito mulher[...] (QUEIROZ, 2005, p. 17) 

 

 Nesse começo da obra remete ao desejo de Maria Bonita, que até então era conhecida 

como Maria de Déa, em ter um homem do seu lado que representasse, na sua visão, um 

homem de verdade, nos parâmetros do homem sertanejo. 
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Em 1957 o ex-cangaceiro Volta Seca lança um LP com oito canções, que algumas 

delas eram cantadas por eles na caatinga. Uma delas, que muitos conhecem hoje, e acabou 

tornando marchinha de carnaval é a música Acorda Maria Bonita: 

 

Acorda Maria Bonita 

Levanta, vai fazer o café! 

Que o dia já vem raiando 

E a polícia já está em pé! (Volta Seca – Acorda Maria Bonita) 

 

 Nesse trecho, onde Volta Seca usa o nome Maria Bonita ao invés de Maria de Déa, 

como era realmente conhecida no meio dos cangaceiros, faz uma referência de como era 

necessário estar atento no meio dos cangaceiros, não poderia perder tempo, era necessário 

estar vigilante e atento, pois as “volantes” poderiam chegar a qualquer momento. 

 O cangaço ainda é muito estudado, com o desejo de tampar lacunas e desmistificar 

muitos os acontecimentos. Há várias obras, com a busca de compreender o cangaceiro, o 

sertanejo da época e eternizá-los como heróis e justiceiros da caatinga. 

 

Considerações finais. 

 O cangaço surgiu como forma de protesto para uns e vingança para outros. 

Cangaceiros fizeram e marcaram sua história, tanto no Brasil, quanto no exterior. Se tornaram 

até mesmo inspiração para o mundo da moda, nos anos 70, em New York, através da estilista 

brasileira Zuzu Angel, que levou à passarela, por inspiração do casal de cangaceiros, que 

foram comparados com os lendários Bonnie e Clyde. 

 Maria de Déa morreu sem saber que se tornou a Maria Bonita do Brasil. Seu nome 

batiza até hoje muitos salões de beleza, pousadas, restaurantes e condomínios. Maria Bonita 

se tornou um fenômeno. A sua figura e a se Lampião representam o Nordeste. 

 Quebrando as barreiras da época, deixando o seu marido, fugindo com um cangaceiro 

e abrindo portas para outras mulheres no cangaço. Mulheres que não tiveram o mesmo 

histórico de vida como o da rainha do cangaço, que além de não receberem a mesma 

aclamação em vida e nem após a morte, foram tiradas de suas famílias, e suas histórias no 
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cangaço tem como início o estupro. Foram marginalizadas pela mídia, ninguém as viu como 

vítimas, ou como mulheres que precisavam ser resgatadas. 

 As sertanejas da época não tiveram voz, não havia quem as protegessem, pois além 

dos cangaceiros o estupro também eram atitudes praticadas pelas volantes, aqueles que 

deveriam proteger os sertanejos. 

Os casos de estupro eram expostos à sociedade, elas ficariam marcadas até o fim da 

vida. Nenhuma mulher estaria a salvo, nem as mulheres dos macacos, se por um acaso 

estivessem desprotegidas, também eram pegas por cangaceiros. 

 Marcadas por diferenças, Maria Bonita e Dulce, uma esteve presente por vontade 

própria, a outra vendida pelo cunhado e estuprada, como se fosse um prêmio de seu 

comprados. Maria tinha regalias, já Dulce foi tida como um objeto do cangaceiro, seu dono. 

Dulce sobreviveu, mas Maria não, não pode desfrutar da sua fama em vida. 

 Além das diferenças, as duas histórias se cruzam. As duas marcaram sua época e são 

lembradas até hoje. Suas histórias não podem ser apagadas e nem esquecidas. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo a realização de análises bibliográficas que discorram sobre 

temáticas voltadas para o ensino da Arte, formação de professores, metodologias ativas de 

ensino, a curadoria e o ensino holístico, visando compreender como esses elementos de forma 

conjunta, poderiam auxiliar no desenvolvimento integral da criança. A partir dessas leituras 

pode-se notar que existe a possibilidade de um ensino que vise o aluno como protagonista da 

sua aprendizagem, no qual o professor é um mediador-curador que proporciona para o seu 

educando, por meio do contato com a Arte, o desenvolvimento do senso crítico, analítico e a 

vivência e a fruição cultural, agregando um leque enorme de conhecimentos práticos a sua 

vida. Entretanto, é possível notar também a necessidade de respaldo ampliado para esses 

profissionais, em forma de documentações/legislações/diretrizes, aplicações práticas, como, 

por exemplo, materiais didáticos e locais adequados para o ensino, além de outras questões 

que já permeiam o ambiente escolar, como remuneração, formação continuada e uma base 

sólida com respaldo sócio-político para os educadores atuarem.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte-1; Curadoria-2; Holístico-3; 

  

 

1. Introdução: a Arte como potência desenvolvedora do ser humano 

 

Esse trabalho tem por objetivo a revisão bibliográfica de artigos científicos que 

explorem o conceito de Arte, ensino-aprendizagem, desenvolvimento infantil e legislações 

que fundamentem o direito da criança e adolescente de receber uma educação integral, no 

sentido mais amplo da palavra, como, por exemplo, a LDB 9.394/96 e a Constituição Federal.  

 
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(MEDINA, 2011, p. 2). 

 

Entende-se que parte importante desse artigo é a articulação que ocorre de todos esses 

conceitos, para que se possa pensar em uma educação de qualidade, voltada para o 

desenvolvimento de autonomia e de senso crítico nos educandos.  

Buscar-se-á por meio de explanações de metodologias e abordagens, conceituar teorias 

efetivas de ensino que englobem o desenvolvimento holístico, olhar afetivo e ampliado para o 

educando e que possam ser adaptadas e replicadas no dia a dia da sala de aula, como, por 
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exemplo, a da autora Ana Mae Barbosa e sua proposta triangular, que enfatiza o ensino básico 

crítico e ressalta a importância de um ensino contextualizado. 

Por se entender a relevância e a possibilidade de se sofrer influências desde o 

nascimento, de convenções artísticas e culturais, sejam elas de qual tipo forem, por todo ser 

humano, se entende como extremamente necessário que esses conceitos, desde a primeira 

infância, sejam trabalhados de maneira crítica no ambiente escolar, por isso, será explorada 

prioritariamente a Arte como instrumento a ser mediado pelo educador dentro do processo de 

ensino-aprendizagem.  

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC – descreve sobre “intencionalidade 

educativa”, a que visa promover no educando experiências práticas que permitam que ele 

possa desenvolver conhecimentos sobre si, sobre o outro, sobre a natureza, e sobre a cultura. 

Por exemplo, a partir do lúdico, caberá, portanto ao educador organizar, filtrar e desenvolver 

projetos que propiciem esse tipo de atividade ao aluno, com o objetivo de ocorrer o 

desenvolvimento pleno da criança. (BNCC, 2018, p. 39).  

Segundo Sans (2007, p. 17) apud Silva e Lira (2017, p. 3) quando se remete à 

educação para formar um cidadão, é válido que se tenha em mente que a cultura que o cerca 

poderá ser fator de influência e deve ser componente dessa construção de conhecimento, pois 

a cultura faz e sempre fará parte da história desse aluno. Se o ensino for descontextualizado 

poderá se tornar inválido, pois o aluno poderá não conseguir atribuir sentido aos conteúdos 

que lhe foram ensinados.  

Em um mundo globalizado, como se pode ver e viver atualmente, acaba por ser 

notável a possibilidade de se sofrer influências por tendências midiáticas, sendo elas positivas 

ou negativas.  

A relação que a sociedade tem com essas tendências precisa ser levada para dentro da 

escola, pois podem ser fatores que auxiliam de alguma forma em um desenvolvimento não 

saudável de crianças e adolescentes. Portanto, o ensino da Arte deve ser caracterizado por 

objetivos que visem ampliar o olhar dos educandos, favorecendo que sua criticidade possa ser 

explorada e ele tenha condições de analisar o que assiste, escuta e consome de modo geral. 
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Segundo Silva e Lira (2017, p. 3) a Arte representa papel fundamental para que se 

possa desenvolver um repertório de criticidade nas crianças, principalmente na Educação 

Infantil. É através dela que os alunos terão contato com reflexões que envolvam sentimentos, 

valores e emoções que estão em seu cotidiano e podem passar despercebidas algumas vezes.  

A Arte não pode ser vista somente como o ensino de produções artísticas sem 

influências e contextos, mas deve ser vista como uma disciplina extremamente relevante para 

o desenvolvimento de repertórios positivos, como, por exemplo, o desenvolvimento saudável 

de sentimentos e emoções, aprender a olhar com criticidade aspectos sociais e políticos, 

compreensão das culturas existentes e uma visão humanizada das relações interpessoais e da 

intrapessoal também.  

Para isto, foca-se no ensino de arte na educação infantil, o qual possibilita a criança 

desenvolver sua criatividade, singularidade e, sobretudo que o professor reconheça-

se como mediador do conhecimento na construção de um ensino de arte voltado para 

a formação humana dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

(SILVA e LIRA, 2017, p. 2). 

 
 Aspectos que envolvam a Arte são facilmente encontrados em nosso cotidiano. Dessa 

forma, a BNCC traz cinco campos de experiências3 que propiciam o acolhimento e o contato 

com situações e experiências que de fato ocorrem na vida cotidiana das crianças (BNCC, 

2018, p. 40). 

Esses campos devem ser entendidos como primordiais no ensino, porém, a maneira 

como o educador irá perpassar por eles poderá trazer aprendizados e qualificações que 

favoreçam relações interpessoais, intrapessoais, além de possibilitar o desenvolvimento e o 

conhecimento artístico de seus alunos, por abordar temáticas que envolvam cores, formas, 

movimentos, imaginação e pensamento, por exemplo. 

 Outro fator relevante é que como a prática também estará presente, o que for 

aprendido ficará mais “palpável”, facilitando então que o aluno possa transferir esse 

aprendizado para outras áreas da sua vida, indo para além da sala de aula.  

                                                 
3 Os 5 campos de experiências são: o eu, o outro e o nós; corpo, gestos e movimentos; traços, sons, cores e 

formas; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. 
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Essa revisão bibliográfica será fundamental principalmente para minha própria 

formação, entendendo o quanto é relevante à maneira que se compreende os educandos e o 

mundo a sua volta, primando por uma formação acadêmica que contribua com uma postura 

profissional crítica, criativa, curadora, mediadora do aprendizado e estimuladora de 

habilidades para que haja o desenvolvimento holístico, isto é, integral, em todas as dimensões 

humanas – cognitivo, afetivo, social e motora.  

Se não forem levadas em conta essa totalidade e metas que favoreçam um 

desenvolvimento saudável, ocorre apenas o prosseguimento na criação de massas de 

manobras dentro da sociedade, passando o “conteúdo da arte” como mero conteúdo e 

esquecendo toda a responsabilidade que acompanha esse conceito tão amplo.  

Segundo Guará (2009, p. 65) apud Brandão (1985), em meio à sociedade em que 

vivemos é praticamente impossível escapar da educação, seja aonde for, em diversas 

situações, o ciclo de ensinar e aprender sempre está acontecendo e a partir disso a vida se 

mistura com a educação, em uma eterna constante.    

 

2. História da Arte 

Para que se possa dissertar ou compartilhar sobre alguma temática de pesquisa, como 

já foi dito anteriormente, se faz necessário que se entenda sobre o passado e sobre o presente, 

de forma contextualizada, do assunto a ser tratado, por isso se compreende como importante 

neste estudo, uma pequena retomada histórica sobre aspectos que envolvam a Arte.  

A autora Ana Mae Barbosa (2012, p. 20) em seu livro Arte-Educação no Brasil, relata 

que em 1816 D. João VI criou o ensino artístico no Brasil, o mesmo determinou que no Rio 

de Janeiro houvesse a fundação de uma escola de Ciências, Artes e Ofícios, enfatizando a 

necessidade do auxílio da estética para aproveitar produtos, visando o crescimento econômico 

do país. Porém pela influência deixada pela educação promovida pelos Jesuítas (que perdurou 

do “descobrimento” do Brasil até 1759) que colocava como primordial as atividades de ordem 

literária e demonstravam um forte preconceito com as atividades manuais, foi difícil substituir 
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ou então dar um novo sentido a esses ensinos deixados por serem extremamente bem 

estruturados.  

O século XX se inicia com diversas argumentações que tinham como foco demonstrar 

e firmar a Arte, ou melhor, o Desenho como importante linguagem da ciência e da técnica. 

“Educar o “instinto da execução” para que este não fosse empecilho à objetivação da 

invenção era o princípio básico que repercutiu profundamente na metodologia do ensino da 

Arte no século XX” (BARBOSA, 2012, p.61).  

Segundo Peres (2017, p. 26-27) em 1971 foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1º e 2º Grau nº 5.692/71 que tornou obrigatório o ensino de Arte em escolas 

primárias e secundárias, apesar de democratizar o acesso, houve o esvaziamento do seu teor 

crítico e reflexivo, a Lei abarcou também sobre a característica de formação e de ação 

polivalente do professor, que precisava trabalhar com Artes Cênicas, Artes Plásticas e 

Música, mesmo sem ter formação para tal.  

 Por se tratar de um período militar, disciplinas como História e Filosofia foram 

retiradas da escola, restante então a Arte como campo de espaço para uma pequena abertura 

criativa e alguns estudos sobre Ciências Humanas.   

Nessa mesma época, o movimento que ficou conhecido como “Movimento Escolinhas 

de Artes” estava se disseminando por todo o país, com cursos de Arte para crianças e 

adolescentes e oficinas de arte-educação para professores e artistas (BARBOSA, 1989, p. 

170).  

Vale ressaltar que em 1973 foi criado um novo curso universitário para professores da 

disciplina de Educação Artística, porém, em apenas dois anos de estudos, o profissional 

deveria sair capaz de lecionar música, teatro, artes visuais, desenho, dança e desenho 

geométrico, tudo ao mesmo tempo. 

Em 1982 foi formada a primeira associação de arte-educadores do Estado de São 

Paulo (AESP), já em 1987 devido a criação de várias associações foi criada a Federação 

Nacional dos Arte-educadores do Brasil – FAEB (PERES, 2017, p. 26). 
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Já falando sobre a Constituição de 1988, a autora Ana Mae Barbosa (1989, p. 173) diz 

que é uma conquista para os arte-educadores que pressionaram e persuadiram alguns 

deputados para que a Arte fosse mencionada de forma mais coerente, além de determinarem 

conceitos importantes que a envolvam, como o de liberdade para aprender e ensinar, e sobre 

disseminar pensamentos, arte e conhecimento.  

Apesar dos arte-educadores terem uma atuação bastante ativa e consciente, sua 

formação acadêmica na maioria das vezes era fraca e superficial, deixando a desejar no que 

diz respeito a arte-educação e a Arte.  

A autora e educadora Ana Mae Barbosa diz que cursos rápidos não são suficientes 

para preparar os professores universitários que iriam ensinar aos futuros professores de Arte 

como lecionar as linguagens artísticas, por isso existe essa defasagem (BARBOSA, 1989, p. 

174).  

Como resultado, nós temos professores dando aulas de Arte que nunca leram um 

livro sobre arte-educação e pensam que arte na escola é dar folhas para colorir com 

corações para o Dia das Mães, soldados no dia da Independência, e assim por diante 

(BARBOSA, 1989, p.174).   

 

Segundo Pimentel e Magalhães (2018, p. 224) na LDB nº 9.394/96, Arte passou a ser 

componente curricular, sendo tratada, portanto, como campo de conhecimento específico. 

Essa alteração ocorreu pela pressão do movimento político das Associações Estaduais de 

Arte/Educação, por intermédio da Federação de Arte/Educadores do Brasil – FAEB, que não 

mediu esforços para a permanência e obrigatoriedade do Ensino de Arte na Educação Básica. 

Um grande avanço pós LDB foi a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN – Ensino Fundamental e Médio). É importante ressaltar que a participação de arte-

educadores foi determinante para que fosse criado e escrito um livro próprio da área de Arte, 

contendo projetos educativos, planejamento de aulas e propiciando a reflexão sobre a prática 

educativa (PERES, 2017, p.27). 

No ano de 1998, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

foi redigido como um orientador de conteúdos e objetivos de aprendizagem e representou um 

grande avanço para a época, o documento está organizado em eixos, que devem ser 
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considerados de forma integrada, devido à temática dessa pesquisa, vale ressaltar dois desses 

eixos, Artes Visuais e Música (TREVISAN, 2021, p.1).  

Já em 2015 iniciou-se o processo de elaboração da BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular) com objetivo de ser um material orientador da Educação Básica, possibilitando a 

democratização e modernização do ensino, nesse documento os conteúdos selecionados 

devem ser apropriados pelos alunos durante sua trajetória educacional. 

Entretanto, a divulgação da primeira versão do documento da BNCC, ocasionou uma 

grande preocupação dos Arte-Educadores brasileiros, pois o Ensino de Arte perde a posição 

de área e é alocado na área de Linguagens, junto às disciplinas de Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira e Educação Física (PERES, 2017, p.27). 

 Entende-se como importante destacar ainda sobre o componente Arte, que desde a 

escrita dos Parâmetros Curriculares Nacionais, é dividido em linguagens artísticas, sendo elas: 

Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, essa divisão permanece agora na BNCC. 

 Segundo o PCN, essa divisão acontece de modo que abranja todas as linguagens 

artísticas, incluindo valores, normas e atitudes que se entendem como relevantes no âmbito 

educacional e que permitam a ampliação da ação escolar (PCN, 1998, p. 51). 

Vale ressaltar que esses conteúdos não devem ser entendidos como de controle 

ideológico ou de comportamentos, a ideia é que ocorra o inverso disso, uma mudança do 

olhar do aluno perante questões sociais, relações intersubjetivas, com a ideia central de 

humanização da ação do aprender (PCN, 1998, p. 51). 

Esse modelo presente tanto no PCN quanto na BNCC acaba por dar margem a 

diferentes interpretações, pois através dessa fragmentação haverá sobreposição, na qual uma 

linguagem acabará por ter mais valor em detrimento da outra, acabando por não haver 

construção de conhecimentos em determinada modalidade especificamente, por muitas vezes 

não ser entendida como relevante no ensino.  

Além de dar abertura para o profissional polivalente, que não tem especialização em 

uma linguagem específica, mas segundo sua formação, está “preparado” para dar aulas 

referentes a qualquer uma dessas linguagens. (PERES, 2017, p. 31). 
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A concepção de Arte presente nesse documento é de uma área de conhecimento 

comprometida com a ideologia dos grupos dominantes, que reduz o ensino dessa 

disciplina à pura expressão livre, sem a preocupação de proporcionar aos estudantes 

um entendimento mais consistente da forma na Arte, ou seja, os conteúdos 

constitutivos do processo artístico. Assim, os estudantes terão uma formação 

limitada que não contribuirá para compreensões críticas da Arte e da sociedade 

(PERES, 2017, p. 31).  

 

Além da história da Arte, é de relevância também que se compreenda a história da 

Educação Infantil, pois a mesma é parte fundamental desse artigo, para uma compreensão 

mais dinâmica desta, segue em anexo um mapa conceitual que aborda essa temática. 

 

3. A formação do professor de Arte 

Quando o ensino de Arte está em pauta, seja em qual contexto for, mas principalmente 

no escolar, é preciso atentar-se à importância do profissional que irá partilhar esse 

conhecimento artístico, e se o mesmo, consegue estabelecer contextualizações para que a 

aprendizagem seja significativa.  

Infelizmente o processo de ensino e de aprendizagem ainda é visto numa perspectiva 

tradicional: o professor transmite seus saberes através da linguagem escrita e/ou verbal e 

utiliza as imagens apenas como ilustração, como recurso facilitador, de uma forma 

premeditada e não “aberta” com os alunos. 

É de extrema importância que o profissional que decide por estudar Arte, para se 

tornar um professor, tenha em mente a amplitude desse fazer, que contempla questões 

relacionadas ao pensamento, a sensibilidade e a emoções que corroboram para a criação.  

 
Segundo Ferraz e Fusari (2009, p. 38) apud Moreira (2015, p. 41) [...] as novas 

orientações educativas, incluindo a arte, estão conectadas com as mudanças, 

propondo encaminhamentos que consideram o ser humano em seus aspectos 

singulares e múltiplos, consciente de sua condição como cidadão do planeta, mas 

também preparado para as transformações e para ser transformador e integrado em 

sua cultura. 

 

O mundo em que vivemos está em constante mudança, portanto quando se tenta 

compreender uma obra de arte, um quadro ou um poema, por exemplo, é de grande 
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importância que esses itens sejam contextualizados, tem de se compreender o momento 

histórico, as relações sociais e políticas da época, quem foi o autor/artista do elemento a ser 

analisado, sendo a contextualização uma parte do tripé que contempla a Abordagem 

Triangular criada pela educadora Ana Mae Barbosa, onde o conhecer, o fruir (apreciar) e o 

fazer / vivenciar são também elementos fundamentais.  

  

A Abordagem Triangular se referiu à melhoria do ensino de arte, tendo por base um 

trabalho pedagógico integrador, em que o fazer artístico, a análise ou leitura de 

imagens (compreendendo o campo de sentido da arte) e a contextualização 

interagem ao desenvolvimento crítico, reflexivo e dialógico do estudante em uma 

dinâmica contextual sociocultural. (SILVA e LAMPERT, 2017, p. 90). 

 

É válido ressaltar que a Arte por não ser “cobrada”, por exemplo, em exames 

nacionais, corre o risco de ficar ainda mais marginalizada, em última esfera diante da 

hierarquia dos saberes escolares.  

Isso pode afetar diretamente inclusive a questão de contratação dos profissionais 

atuantes dessa área, gerando até a não necessidade de contratação de professores capacitados 

para tal disciplina e, portanto, aqueles que vão lecionar sem essa formação poderão reduzir 

ainda mais o ensino de Arte para recreação/decoração/artesanato, sendo a mesma lembrada 

muitas vezes, somente em datas festivas, como dia das mães, carnaval, festa junina, por 

exemplo, podendo até ser vista como uma disciplina que não deve ser levada “tão a sério”. 

O professor que decide por lecionar dentro do contexto artístico, precisa ter em mente 

que jamais poderá ignorar três aspectos fundamentais, sendo eles: a criação, a percepção e a 

contextualização histórica, pois se algum desses não for considerado dentro do ensino, a 

subjetividade poderá ser suprimida, além da defasagem com questões criativas e que 

envolvam a diversidade podem ocorrer.  

Por isso e por outros motivos é que segundo Arroyo (2013, p. 51) apud Peres (2017, 

p.33-34) estamos caminhando para a construção de um currículo e uma docência sem 

liberdade, sem possibilidade de ousadias criativas. 

Entende-se que a análise do desenvolvimento profissional deva ser algo constante e 

quando se busca suportes teóricos para se basear, é importante que se tenha em mente o 
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contexto em que se trabalha, as influências sofridas e o público à qual se atende, por isso não 

se pode acreditar em “receitas prontas”, mas sim em concepções e ideias que façam refletir, 

entreter e fruir. 

Um exercício de olhar para nós mesmos e pensar nossa prática olhando também para 

ações de outro, em reflexões que nos alimentam como professores-pesquisadores (FREIRE, 

1991 apud MARTINS, 2006, p. 2). 

Pensando sobre a formação e atuação do educador, principalmente dentro do contexto 

da Educação Artística e entendendo a importância de se deixar a educação tradicional no 

passado, duas alternativas ou possibilidades de ensino podem ser citadas.  

 
Um programa holístico deveria, finalmente, proporcionar uma formação intelectual 

sólida, isto é, uma preparação nas disciplinas. Não obstante, a ênfase aqui deveria 

ser completamente diferente da “competência” que exigem os políticos tecnocráticos 

de hoje. Julgar a habilidade dos professores com base em provas padronizadas é 

certamente uma concepção perversa da educação, tão perversa quanto a medida de 

valores dos estudantes para a sociedade com base em suas notas. Em uma 

abordagem holística, o crescimento intelectual significa pensamento crítico, flexível 

e criativo, e a habilidade para pesquisar, localizar e tirar partido de todas as fontes 

potenciais (SANTOS, 2012, p. 14). 

 

 

Ressalta-se que essa abordagem holística é completamente oposta à educação 

bancária, que era a base que fundamentava de modo geral a educação, em um passado não tão 

distante, e são elas: o ensino holístico e a curadoria.  

 

3.1. Curadoria 

 

É visível que o modelo tradicional de ensino que contempla a maioria das escolas, já 

não faz mais sentido, principalmente dentro do meio educacional que tem como perspectiva e 

objetivo principal o desenvolvimento do protagonismo do educando, sua autonomia e 

condições para que sejam elaboradas questões relacionadas à cognição, ao meio social e a 

aspectos físicos, possibilitando então que ocorra um desenvolvimento de maneira integral. 

Porém, seria incongruente só relatar esses fatos e deixar que os professores atuantes deem 
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algum jeito de modificar essa metodologia tradicional, que em alguns momentos ainda 

prevalece.  

É por isso que essa pesquisa traz exemplos práticos de formas alternativas ao modelo 

tradicional, como as metodologias ativas (o estudante como protagonista), que usufruem de 

diferentes estratégias de ensino centradas no estudante e não no papel do professor, como o 

uso da Curadoria em sala de aula, por exemplo, no proposto por Martins (2006, p. 1) 

“Mediador como um curador que seleciona e escolhe suas imagens entre as suas “gavetas de 

guardados” como um “bricoleur” que trabalha com os meios disponíveis e como um 

propositor que inventa e reinventa potencializando experiências estéticas (MARTINS, 2006, 

p.1). 

Quando o professor assume o papel de curador da aprendizagem em sala de aula, não 

se deve entender o professor visto como quem sabe (detentor do conhecimento) e o aluno o 

que não sabe (sujeito passivo no processo de aprendizagem).  

O professor curador é o par mais experiente que ampliará o repertório cultural dos 

estudantes, a partir de conhecimentos prévios já existentes. Esse professor assume o papel de 

“ponte”, que servirá como medida de promoção de conhecimento; é um estar entre 

(MARTINS, 2006, p. 12). Como fundamentação da importância dessa relação entre professor 

e aluno, caberia mencionar aqui a teoria de sociointeracionista de Lev Vygotsky, que segundo 

Ferrari (2008, p. 3)  

 
O ensino, para Vygotsky, deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe nem é 

capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre aprendizado e desenvolvimento, 

o primeiro vem antes. É a isso que se refere um de seus principais conceitos, o de 

zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento 

real de uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender - potencial que é 

demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um 

adulto.  

 

Segundo Paganotti (2011, p. 2), quando existe essa visão de troca de experiências, 

entre os componentes da sala de aula, o professor, consegue trabalhar dentro da ZDP (zona de 

desenvolvimento proximal) de cada aluno. “Por um lado, o aluno menos experiente se sente 

desafiado pelo que sabe mais e, com a sua assistência, consegue realizar tarefas que não 
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conseguiria sozinho. Por outro, o mais experiente ganha discernimento e aperfeiçoa suas 

habilidades ao ajudar o colega”. (PAGANOTTI, 2011, p. 2).  

O professor curador propiciará o encontro entre a obra e o educando, mas a 

experiência será totalmente do aluno que poderá tirar suas próprias conclusões sobre o que lhe 

foi apresentado. Cabe ao professor ficar atento ao seu papel e também se permitir, pois as 

experiências geradas pela mediação cultural o afetaram também.  

Paulo Freire (1978) apud Martins (2006, p. 6) diz que “nas relações entre o educador e 

os educadores, mediatizados pelo objeto a ser desvelado, o importante é o exercício da atitude 

crítica em fase do objeto e não o discurso do educador em torno do objeto”. 

Vergara (1996, p. 243) apud Martins (2006, p. 4) apontam que a curadoria educativa 

tem como objetivo: “explorar a potência da arte como veículo de ação cultural. (...) 

constituindo-se como uma proposta de dinamização de experiências estéticas junto 

ao objeto artístico exposto perante um público diversificado”. 

 

Além disso, um ponto importante a ser citado é a questão da fruição, não somente pela 

imagem ou obra apresentada e sim pela consequência de sua apreciação, podendo gerar 

pensamentos e reflexões tão amplos que englobem inúmeros conceitos relacionados à vida de 

forma integral.  

Quando se trata de realizar uma curadoria educativa se deve pensar que as escolhas 

das obras de arte têm de ter por objetivo a questão do explorar a potência da Arte no sentido 

de ela ser algo que proporcione ação cultural. 

Nesta analogia entre ambos e suas funções, realizar uma curadoria educativa é saber 

fazer escolhas de obras de arte com o objetivo de explorar a potência da arte como 

veículo de ação cultural. O curador tem a função de tornar a arte acessível a um 

público diversificado para dinamizar a relação entre arte/indivíduo/sociedade, da 

mesma forma o professor neste papel, articulando arte, aluno e sociedade (CAVA e 

BATINI, 2014, p. 280). 

 

A autora Ana Mae Barbosa em meio aos seus estudos sobre Arte-educação formulou a 

Abordagem Triangular, essa proposta diz respeito à construção e desenvolvimento de 

conhecimentos com base em três pontos principais, o ler, o fazer e a contextualização, 

considerando a realidade do aluno.  

Com o objetivo de gerar conhecimento a partir desses elementos, desenvolver senso 

crítico e de análise, para que o aluno possa se desenvolver física, cognitiva e socialmente, 
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levando sempre em conta relações sociais, políticas e econômicas que envolvam a vida do 

educando, podendo a curadoria ser entrelaçada a essa abordagem, causando um impacto 

positivo ainda maior na aprendizagem do alunado.     

 O curador deve deixar a Arte acessível para qualquer público, pensando nessa 

população como a mais diversificada possível, já quando se trata do professor-curador, ele 

torna-se responsável pela articulação da arte com o aluno e também com a sociedade. (CAVA 

e BATINI, p. 279, 2014).  

 

 

3.2. Educação Holística 

Diante das perspectivas educacionais, o ensino holístico vem em uma crescente 

significante, então verificar as possibilidades que existem da educação ter por base o ensino 

holístico desde o ensino infantil, priorizando o desenvolvimento do educando de modo que 

suas competências sejam trabalhadas e reforçadas, visando sempre à formação plena do 

indivíduo, em seus aspectos afetivos, cognitivos, motores e sociais, é de grande valia.  

Segundo Guará (2009, p. 66) o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) afirma 

que a criança e o adolescente estão passando por uma situação peculiar, a de estar em 

desenvolvimento, e por esse motivo precisam de uma forma específica de proteção, que diz 

respeito a direitos que priorizem a segurança de uma plena formação, e que contemple à 

educação em seu sentido mais amplo.  

A educação holística é uma prática pedagógica que visa proporcionar literalmente uma 

visão do todo, segundo Tavares (1994) apud Alves, (2016, p. 2), tudo o que constitui a Terra 

são considerados “todos” em relação as suas partes, porém, fazem parte também de “todos” 

maiores, estando tudo interligado, e isso é o princípio da compreensão do que seria o holismo.  

Corroborando com a abordagem holística, integral, o trabalho com a arte precisa ser 

realizado em suas diferentes perspectivas, conhecendo, fazendo e apreciando, de acordo com 

o tripé da arte, já mencionado, que foi postulado por Barbosa (1969).  
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Vale dizer também que é uma proposta transformadora, sendo também capaz de 

reconhecer as potencialidades dos educandos, como o pensamento inteligente e a criatividade, 

por exemplo, trabalha com o autoconhecimento, tendo como meta a formação individual e 

coletiva, de acordo com a realidade de cada um, para que o educando cresça e se realize de 

acordo com o sentido que determinar para as coisas, seus valores internos e externos, em 

diferentes contextos.  

A base desse ensino holístico se dá através de experiências, sempre respeitando 

questões emocionais, de cognição, físicas e espirituais, potencializando a autoestima e as 

responsabilidades que competem ao processo de desenvolvimento.  

 
A relação do holismo com a ciência e a educação, corresponde ao envolvimento de 

todos num processo educacional espiritualizado, estimulando-se os sentimentos de 

compaixão, esperança e contemplação pelos mistérios da vida, uma energia 

vitalizada, envolvendo intelecto, emoções e força física. (TAVARES, 2000 apud 

ALVES, 2016, p. 3).  

 

Pode-se dizer que em um modelo tradicional além da fragmentação das disciplinas, 

existe uma fragmentação do aluno, o mesmo não é visto de modo que o contemple 

inteiramente, na aula de Matemática, por exemplo, ele é o aluno “x” que está aprendendo a 

somar.  

Mas para que esse determinado aluno precisa aprender a somar? Qual é a influência da 

soma em seu repertório cultural já existente? Qual o sentido que ele coloca para tal 

aprendizado? O ensino com base holística busca responder essas questões, não será apenas 

mais “um” aluno aprendendo a tal da “Matemática”, será o aluno, aprendendo e adquirindo 

conhecimentos que de algum modo possam acrescentar qualidade em algum aspecto 

elementar da sua vida, como, por exemplo, a perspectiva de um emprego como contador, ou 

então, auxiliar sua mãe na organização das finanças da casa onde vivem.  

O educador deve sempre tentar buscar ao menos, a união da prática, da teoria e do 

sentido do que ensina, tornar aplicável dentro do contexto de seus educandos a matéria que 

ensina, visando não somente o conhecimento por si só, mas aquele que de fato agregue algo a 

quem ensina, seja em qual aspecto da vida for.  
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4. Arte na sala de aula 

Entende-se que seja de suma importância a reflexão sobre a Arte como elemento 

essencial do processo ensino-aprendizagem, sendo trabalhada na perspectiva das 

metodologias ativas, que evidenciam o papel do educador como mediador, deslocando-o de 

seu papel de “detentor do saber” e realocando-o como investigador das necessidades de seus 

alunos e reforçador das habilidades e competências dos mesmos.  

Além de que segundo Moreira (2015, p. 46) cabe ao professor de Arte compreender a 

finalidade e os objetivos do ensino, para que quando estiver dentro de uma instituição de 

ensino, usufruindo de sua disciplina, possa ser um mediador desse processo de evolução que 

visa mudar esse sistema vicioso e que está estagnado.  

Segundo Silva e Lira (2017, p. 3) a Arte representa papel fundamental para que se 

possa desenvolver um repertório de criticidade nas crianças, principalmente na Educação 

Infantil. É através dela que os alunos terão contato com reflexões que envolvam sentimentos, 

valores e emoções que estão em seu cotidiano e podem passar despercebidas algumas vezes.  

Martins (2006, p. 9) expõe de forma mais específica sobre as imagens, diz que elas 

frequentam a sala de aula, porém são convidadas tímidas, que permanecem ao lado de textos 

ou conteúdos, e esses sim são os visitantes relevantes, vale dizer que além das imagens 

tímidas, temos os objetos que são mais tímidos ainda. Ainda segundo essa autora, 

profissionais que se formaram mais atualmente já vivenciam algumas mudanças que vem 

acontecendo desde a década de 1980, que entendem a relevância da imagem como um tipo de 

linguagem que ajuda e favorece a compreensão da cultura (MARTINS, 2006, p. 7). 

Fioravanti (2006, p. 13) aponta a importância de se trabalhar em sala de aula com 

objetos do cotidiano do aluno e não somente com obras consagradas, muitas vezes dando 

evidência para aquilo que passa despercebido no cotidiano.  

 

Para Ferraz e Fusari (2009, p. 119) apud Moreira (2015, p. 38) a educação pela arte 

– é o único processo educacional realmente eficaz - ensina sem dúvida à criança não 

temer as emoções, permitindo ao contrário que elas aflorem e desabrochem. Seu 

coroamento só se completa quando nele se encontram, como os seus componentes 

principais, o poder de visualização global das coisas e um pensamento condutor, 

coerente e racional, quer dizer, estético. 
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O papel elementar da Arte dentro da sala de aula só de fato acontece quando o aluno 

se desenvolve e se capacita para compreender e entender de maneira criteriosa o que está lhe 

sendo apresentado, e mais que isso, quando ele consegue transferir esse conhecimento para o 

seu cotidiano, passando a analisar de forma crítica tudo aquilo que lhe é apresentado.  

É válido ressaltar que quando se fala de um olhar crítico, não é no sentido de criticar 

tudo que se vê ou ouve, mas sim, ter sensibilidade para administrar e analisar tudo que se 

consome, por diferentes meios, não “aceitando” de modo muitas vezes até inconsciente o que 

é imposto pela sociedade.  

Pode-se dizer então que quando essa ativação cultural acontece, o educando torna-se 

protagonista e responsável, de forma consciente por suas escolhas, e isso dificulta a sua 

inserção de maneira negativa em uma cultura de massa que na maioria das vezes nos é 

imposta.  

 

5. Considerações Finais 

Por meio das análises feitas nesse artigo, pode-se compreender de maneira efetiva o 

impacto que o ensino da Arte tem tanto nos educandos, quanto nos professores, deixando 

marcas significativas na sociedade de modo geral. Portanto, cabe ao professor ou arte-

educador, tomar consciência do seu papel, se preparar de maneira adequada para que seja de 

fato um auxiliador no desenvolvimento e na manutenção dos saberes que seus alunos irão 

contemplar em sala de aula.  

Lembrando sempre da importância e do respaldo que esses profissionais precisam ter 

de políticas públicas efetivas, das legislações e dos documentos norteadores que fundamentam 

a prática e toda a teoria que se relaciona com educação.  

Compreender a importância da Arte para a construção de uma sociedade na qual as 

pessoas desenvolvam o senso crítico e analítico, tenham a ativação cultural mediada por meio 

de emoções e sentimentos, com autonomia, conseguindo ser protagonistas de suas vidas, é 
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vislumbrar o efeito fantástico que o entendimento contextualizado de obras, músicas, 

imagens, poemas... podem trazer. 

E mais que isso, é conseguir olhar a vida de outra forma, a que não nos é imposta, é 

ser autossuficiente no sentido de se sentir pertencente e criador de algo, ser alguém de fato e 

não somente mais um na multidão.  

Possibilidades que são possíveis de serem construídas perante o aprendizado da Arte, 

pois ela é capaz de potencializar o senso crítico, a ação criativa, por exemplo, e segundo 

Barroco e Superti (2014, p. 26) a arte, com sua estrutura específica, carrega um legado 

humano; por meio dela o sujeito vivencia experiências alheias, que não seriam possíveis na 

sua vida particular, enriquecendo seu próprio repertório, sua visão de mundo e humanidade. 

Se o objetivo principal da educação é formar cidadãos emancipados e atuantes, o 

investimento em Arte e no seu ensino deve ser gigantesco, a proporção de consequências 

positivas que ocorrem através de um ensino holístico e voltado ao desenvolvimento integral 

das crianças é enorme.  

Talvez, esse seja o maior problema, até que ponto é de serventia ao nosso país que 

tenhamos crianças pensantes? Até que ponto ter contato com as verdades e com tudo que 

temos nos nossos “bastidores” que envolvam política, questões sociais e econômicas, é de 

fato relevante ao governo? Nós formamos cidadãos ou moldamos cidadãos? O medo por parte 

de alguns membros da sociedade talvez seja o maior impasse para que tudo que foi refletido 

aqui ocorra de fato. 

 Vale a pena pensar sobre no porque muitas vezes o professor, até de forma 

inconsciente acaba replicando esse formato de ensino “tradicional” em sala de aula, seria 

importante que antes de se analisar diretamente a relação do ensino com os alunos, se desse 

“um passo para trás”, para que haja então a compreensão da relevância da formação do 

professor.  

Será que durante o tempo que o mesmo passou estudando, teve contato com 

metodologias ativas, curadoria, aprendeu sobre o ensino holístico ou esse profissional também 

era “reduzido” a mero aprendiz?  
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Capacitar educadores deve ser o objetivo principal se quisermos pensar em uma 

“renovação” educacional, pois não se pode exigir que esses profissionais desenvolvam um 

repertório pautado no senso crítico, na subjetividade, entendam a Arte como instrumento de 

capacitação e potencialização, se eles foram privados do contato e do aprendizado a partir 

desses mesmos elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Itu I 

R. Madre Maria Basília, 965 
13300 903 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 

 

 

www.ceunsp.edu.br 
 

Itu II  
Rua do Patrocínio, 716 

13300 200 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 
Salto 

Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 
13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 

 

 

 

 20 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Infográfico: Caronte Design/Nova Escola. 
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O presente artigo traça parte do panorama histórico da História do Brasil através do recorte 
indígena, mais precisamente entre a etnia Kadiwéu frente desafios da chegada dos europeus. 
Como era a composição desta sociedade, é algo muito indagado por pesquisadores, entre eles 
antropólogos e historiadores. Através da descrição de seus eventos e a reflexão acerca da 
postura combativa e resistente aos novos personagens, estaremos a par de uma narrativa 
histórica que não esteja posicionada apenas pela narrativa europeia, e sim indígena.  
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1. A guisa de Introdução: A História do Brasil e os Indígenas Kadiwéu: mediação 

entre o passado e o presente através da perspectiva indígena  
 

O presente artigo tem, como principal objetivo, apresentar a etnia Kadiwéu e seus 

principais traços, para além da proposta mnemônica que se pautam os escritos de Darcy 

Ribeiro e Boggiani, que se encantaram com a pintura corporal e cerâmica deste povo, que 

empregavam suas características únicas em cada produção. Aqui, também se prescreve o fazer 

história, bem como a inserção na história: a urgência de colocar o indígena através de seu 

protagonismo historiográfico. 

 Trazendo à baila todas as considerações citadas, a primeira seção faz levantamentos da 

cosmologia Kadiwéu e suas narrativas de criação através de suas crenças, seus deuses, que 

muitas vezes retomam seus próprios anseios enquanto grupo, como também suas justificativas 

perante o mundo. Está incluso também as observações através da identidade coletiva e como 

isso os auxiliou e formulou o ímpeto, sua estratificação social e dominação regional, do qual é 

retratado pelos antropólogos, historiadores e viajantes.  

 Através da estratificação social, pautas como a produção artística entram em questão. 

Quem produzia a arte, perante essa formulação hierárquica entre os Kadiwéu? E as aplicações 

de cores? Quais são os levantamentos de estudo sobre os padrões, ou até mesmo insígnias? 

Dentro das atividades artísticas, temos o grande processo de memória destes indígenas, do 

qual os padrões são conservados geração após geração, e parte fundamental de sua identidade 

étnica, incluindo também suas celebrações.  

  Dentro da última seção abarcamos questões de preservação, de seu caráter enquanto 

patrimônio e as considerações finais acerca da territorialidade étnica, que apesar de seu direito 

mesmo antes da inserção europeia no território que conhecemos como Brasil, houve, segundo 

os apontamentos bibliográficos, a concessão de terra por parte da Coroa Portuguesa após o 

sucesso dos empreendimentos na Guerra do Paraguai. E, através do passar dos anos, a forte 

luta pela vida e permanência de sua etnia, identidade e territorialidade.  
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1.1 Historicidade: da cosmologia à estruturação social e territorial Kadiwéu 

  Ao adentrarmos a cosmologia Kadiwéu, nos deparamos com duas figuras essenciais: 

Gô-noêno-hôdi e o Caracará. Os papeis que exercem dentro do sistema de crenças 

apresentam, igualmente, a dualidade: Gô-noêno-hôdi é o deus da criação, que provê e fornece 

oportunidades. Em contraposição, Caracará é o trickster por excelência, impondo desafios ao 

cotidiano. (RIBEIRO, 2019)         

 As narrativas cosmológicas dos Kadiwéu são extremamente variadas, contando com 

diversas versões de sua chegada ao mundo. Entretanto, é visível a justificativa central vista 

através de suas motivações para explicar as complexidades dessa sociedade, essencialmente 

ao que delineia seu sucesso em termos de resistência e táticas de guerra. 

Onoenrgodi divide agora a terra entre os homens. Dá casa, gado e armas 
para os paraguaios e portugueses. Dá milho, mandioca, etc., aos Tereno; 
dá arco e flecha e caça para os outros índios. Aí Deus cansa. Aparece 
então o pássaro Caracará e diz: Meu senhor, tu não te lembraste dos 
Kadiwéu. Onoenrgodi responde: É verdade, eu não pensei no meu povo, 
mas talvez ainda existam alguns... Ele volta para o buraco e dá uma 
espiada. Havia ainda lá dois homens e duas mulheres; os homens 
chamavam-se Otigitregedi e Ecenua; as mulheres chamavam-se 
Takonregedi e Nuanorgodo. Tirou os quatro do buraco. Eram só quatro e 
por isto existem tão poucos Kaduveu. Aí ele fala pro Caracará: só existem 
quatro Kaduveu e não sobrou terra para eles, mas quando eles morrerem 
vou fazê-los voltar. Caracará responde: não, porque hão de voltar; é 
melhor eles lutarem com outros índios e roubarem suas terras, as mulheres 
e crianças. Por isto os mortos não voltam. Por isto os Kaduveu roubam e 
têm o direito de escravizar as outras tribos. (V.A. Fric, 1913, p. 398 apud 
RIBEIRO, 2019 p. 57)  
 

 Cada nação indígena possui seu ethos, e quando remontamos aos princípios de 

concepção do Kadiwéu, não é diferente. Como veremos posteriormente, na sociedade 

Kadiwéu havia um modo de estratificação social, contando ascensões, desde os “mais 

nobres”, até chegar aos cativos, do qual seus contos de criação, permeados por aspectos 

etnocêntricos (que eram muito comuns em diversos povos nativos, cada qual com sua 

narrativa), eram considerados como designados por possuírem menos privilégio. 

 Muito da narrativa cosmológica Kadiwéu vem a justificar, como vemos no primeiro 
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excerto, os seus motivos perante o mundo, seus desafios, seu modo de sobreviver através 

de guerras e do domínio, atingindo ao que diversos autores chamam de “característica 

senhorial”, ao que tange seus cativos de outros povos. Estes, compostos pelos povos 

Guaná e Chamacoco, compunham a esfera menor de privilégios dentro da estrutura 

social Kadiwéu. A reafirmação do então mito torna viável o diálogo entre os autores, 

Darcy Ribeiro e Lévi Strauss:  

 
Eis o mito: quando o Ser supremo, Gonoenhodi, decidiu criar os homens, 
tirou primeiro da terra o Guaná, depois as outras tribos; aos primeiros, deu 
a agricultura como quinhão, e a caça aos segundos. O Enganador, que é a 
outra divindade do panteão indígena, percebeu então que os Mbaiá 
haviam sido esquecidos no fundo do buraco e os fez sair dali; mas como 
não sobrava nada para ele, tiveram direito à única função ainda 
disponível, a de oprimir e explorar os outros. Já houve contrato social 
mais profundo do que este? (LEVI-STRAUSS, 1996, p. 194) 

 
 

 Suas crenças reiteram o sentido de autoridade que carregam consigo, fazendo com 

que a organização em uma sociedade estratificada seja uma de suas grandes 

características. Essa posição dos Kadiwéu perante o mundo fez parte importante para a 

consolidação de seu território, costumes e a dificuldade de acesso dos europeus ao seu 

meio, bem como a expressão em sua arte ornamental, que tanto encanta os pesquisadores 

aqui abordados. 

 Quanto a sua constituição e elo entre o passado e presente, são remanescentes dos 

Mbayá-Guikuru, que lutaram contra os espanhóis na defesa de seu território e povo, hoje 

os atuais Kadiwéu carregam consigo a ancestralidade de seus costumes, de onde vivem e 

da história transmitida de geração em geração, a fim de não se extinguir na memória e na 

constituição da história do território que hoje conhecemos como Brasil.  

 
Os guaicurus estavam presentes em duas frentes de expansão territorial: 
uma era a portuguesa, que vinha sobretudo da capitania de São Paulo, da 
qual o Mato Grosso fez parte até 1748; a outra frente procedia da América 
espanhola. Ambas, no decorrer de seu trajeto, acabavam por se chocar. 
(MARCHIORO, 2018, p. 166) 
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 Conhecidos então por reivindicarem suas terras (que já eram suas de direito 

originário) junto a coroa portuguesa após os sucessos nos resultados favoráveis obtidos 

durante a guerra do Paraguai, os Kadiwéu, “índios cavaleiros”, alcunha empregada por 

adaptarem o uso de cavalos a favor de suas estratégias de defesa e dominação, são assim 

descritos na literatura. 

 “[...] mas, ainda dominaram um grande número de outras tribos, passando a 

representar o maior obstáculo à ocupação da bacia do Rio Paraguai, por parte dos 

espanhóis e portugueses.” (RIBEIRO, 2019, p. 51). Com a utilização do cavalo, pode, de 

forma eficaz, dar continuidade ao caráter possuidor de táticas eficazes de guerra, além de 

se manterem independentes, fazendo com que até mesmo o europeu estivesse em 

desvantagem.          

 Reunindo suas bem consolidadas características, associadas ao conhecimento 

territorial, a localização Kadiwéu, entre o Mato Grosso e Mato Grosso do sul, não foram 

de fácil inserção, da perspectiva dos europeus. As táticas utilizadas pelos europeus em 

inúmeras tentativas de conter e enfraquecer as defesas, muitas em vão, estão contidas 

nas reduções, como via de mão dupla para os jesuítas e para os interesses territoriais e 

comerciais.  

 

1.2 Tentativas de redução por missões jesuítas  

 

 A dificultosa inserção, se dá, também, pela dificuldade do europeu em introduzir 

sua cultura e sua religião aos Kadiwéu. Pelos desafios linguísticos, territoriais, e, 

principalmente, pelo senso de nação soberana e a não-inferiorização de si perante esses 

novos personagens, muitas vezes tidos na literatura com uma interpretação que tende a 

expressar a surpresa dos indígenas frente às “novidades” vindas da Europa.  

 
Em sua luta contra os Mbayá-Guaikuru, os colonizadores espanhóis e 
portugueses usaram de todos os recursos, desde as expedições de 
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extermínio até o comércio de aguardente, a contaminação através do 
presente de roupas de infectos variolosos, as alianças de paz, o suborno e 
as traições. A catequese jesuítica, principal recurso o arsenal de 
pacificação dos tempos coloniais, não foi negligenciada. E nem poderiam 
ser, já que a Companhia de Jesus era a maior interessada nessa obra, pois 
suas reduções, como os mais avançados estabelecimentos europeus no 
Chaco, eram os objetivos de saque preferidos dos Guaikuru. [...] 
(PRADO, 1856, p. 56 apud RIBEIRO, 2019, p. 19) 

  

 Dos objetivos, peculiarmente era conter o caráter belicoso do povo Kadiwéu, 

fazendo com que a assimilação de preceitos cristão pusesse impedimentos ao modo de 

agir e sua alta determinação de defesa. Outro foco de ambição nas chamadas reduções 

feitas por jesuítas. Como demonstra Silva (2014), o território do Chaco era fundamental 

para o desenvolvimento do comércio, atendendo aos desejos do plano de colonização 

por parte da Espanha.    

 Essas missões eram dificultosas em inúmeros momentos, e, principalmente, pela 

notória insubmissão, da qual estimavam pelo próprio povo, pela visão de que os 

europeus eram inferiores a eles e que a rendição era sinal de afronta à autoridade étnica 

exercida por seu grupo étnico.   

 
Os missionários jesuítas que no primeiro trintênio do século XVII e na 
segunda metade do século XVIII viveram entre esta tribo, fazendo inúteis 
esforços para convertê-la ao cristianismo, estudaram-lhe a língua, da qual 
Gilij e Hervás publicaram um breve vocabulário, enquanto o padre 
Lozano pintou um dos quadros mais interessantes sobre o modo de vida 
dos antigos Guaicuru. (COLINI, G. apud BOGGIANI, 1975, p. 47) 

 

 Os Kadiwéu, etnia que estava presente entre as margens do rio Chaco, na divisa do 

Brasil com o Paraguai, da família linguística Guaikuru. A presença deste povo é bem 

relatada por cronistas voltados ao período da colonização. Então, nas terras de Mato 

Grosso do sul, detentores e conhecedores do território e munidos de táticas, fizeram 

frente contra as reduções das destinadas missões jesuítas.  
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No século XVII, instalaram-se missões jesuíticas na área colonial 
espanhola, fator importante para o aldeamento e “pacificação” dos índios 
do Chaco. Somente depois de diversas tentativas frustradas, os jesuítas 
conseguiram estabelecer, entre estes, índios, uma missão que duraria até 
sua expulsão das Américas, em meados do século XVIII. Contudo, não 
foram capazes de dominá-los ou ao menos se imporem a todos os grupos 
Mbayá. (SILVA, 2014, p. 49) 

 

 A língua falada pelos então Mbayá-Guaikuru foi outro ponto que tornou fracassado 

o processo de redução executado pelos europeus. Mesmo com as táticas até mesmo 

especializadas utilizadas a fim de tornar os indígenas subservientes, é importante 

salientar que as formas de resistência foram eficazes contra o invasor, parte disso, o 

relato de uma das missões que não tiveram sucesso, como a Reducción de Nuestra 

Senõra de Belen. (HERBERTS in: SILVA, 2011)     

 Os Kadiwéu possuíam a seu dispor o próprio sistema de crenças, como parte igual 

da forma que se relacionavam com os povos vizinhos, além da própria composição 

dentro de suas estruturas e camadas estratificadas. Entretanto, apesar da já documentada 

dominação e sistema de servos composto por outros povos, havia alianças estratégicas 

que os faziam protelar pelo local tanto em via terrestre (com os cavalos), quanto nas 

águas.   

   

1.3 Estratificação social e alianças estratégicas 

 

 Ao que se refere à divisão social, estavam entre eles: os nobres, os cavaleiros e os 

cativos. Os Kadiwéu eram nômades, coletores, e com a inserção do cavalo aliada ao seu 

consagrado domínio sobre outros povos, formou-se uma nova ascensão dentro deste 

sistema, facilitada pelo uso do cavalo como instrumento de conquista.   

 
Estes grupos eram aguerridos caçadores e coletores nômades. Com a 
introdução do cavalo pelos colonizadores europeus – que se reproduziu 
prodigiosamente nos campos chaquenhos – passaram a utilizá-lo como 
montaria para a guerra e o pastoreio. Essa “conquista tecnológica 
conferia-lhes enorme mobilidade e supremacia entre as tribos agricultoras, 
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mais sedentárias. Determinou o domínio de várias delas e a estratificação 
social dos Guaikuru. Alguns autores calculam que os Mbayá possuíam de 
6 a 8 mil cavalos, passando a ser denominados de ´índios cavaleiros´. 
(RIBEIRO, B. et al, 1985, p.39) 

 

 Outro aspecto importante ao que se refere à arte Kadiwéu, é a denominação da “alta 

sociedade” desta etnia. Enquanto os cativos providenciavam o necessário para a 

subsistência, a arte era feita pelos então senhores. Veremos mais a diante os aspectos 

elaborados da arte de seus desenhos, além da difusão de que os desenhos designavam o 

mais alto escalão social entre eles, sendo memorizados pelas anciãs do grupo, entretanto, 

seus significados perdidos com o passar dos anos. (RIBEIRO, B. et al., 1985, p. 44) 

 Como brasões, os desenhos serviam aos nobres para sua designação. O que Lévi-

Strauss reconhece como a ornamentação heráldica (LEVI-STRAUSS, 1996, p. 191), 

para constituir e identificar famílias, se encaixa quando pensamos na organização 

Kadiwéu, onde apenas as camadas mais altas produziam as pinturas, estas que atraíram 

olhares e são de cunho característico étnico.   

 
[...] Essa estratificação social, que se manifestava inclusive nos padrões de 
pintura corporal, vigora em outros moldes entre os atuais Kadiwé. Hoje, 
as diferenças de status, perceptíveis entre determinadas famílias daquela 
área indígena, constroem-se a partir do acesso diferenciado à propriedade 
e aos contratos de arrendamento do território. Acredito que esse acesso 
diferenciado é culturalmente definido, uma vez que a distribuição poder 
político e econômico entre os Kadiwéu espelha a manutenção de aspectos 
dessa antiga estratificação social. (SIQUEIRA JUNIOR in: SILVA, 2011, 
p.78) 

 

 As designações de funções, como iremos ver posteriormente na seção sobre artes, 

era dividida pensando nessa construção de camadas hierárquicas. As “senhoras”, ou as 

“donas” como muitas vezes retratadas, se ocupavam de fazer seus desenhos e produções 

artesanais, já as cativas se ocupavam de serviços relacionados à subsistência do grupo, 

bem como outros cativos mantidos. Visão esta embasada e reforçada no seguinte trecho: 
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A dificuldade de agregar os guaicurus ao sistema colonial português se 
dava em razão de suas características socioculturais. Esses índios 
consideravam seus hábitos “superiores” aos dos portugueses do demais 
nativos a região. Além disso, dispunham de uma organização 
extremamente fragmentada, com fraturas internas de sua sociedade 
acontecendo constantemente. Assim, chefias e parentelas reorganizavam-
se cotidianamente nos grupos locais. Os guaicurus também não aceitavam 
o trabalho como uma prática cultural digna. (MARCHIORO, 2018, p. 
168) 

 
 Outro fator que consolidou a dominação dos Kadiwéu frente aos outros povos, foi a 

introdução o cavalo em seus costumes, incorporados às táticas de guerra. Sua introdução no 

território se deu durante o século XVI (HERBERTS in: SILVA, 2011), encontrando 

condições favoráveis para o desenvolvimento e procriação.   

 
Com a aquisição do cavalo de que foram os pioneiros na América do Sul, 
estas tendências se desenvolveram extraordinariamente. Fazendo-se 
cavaleiros, os Mbayá reorganizaram suas forças traumatizadas ao primeiro 
impacto com o invasor europeu e não só mantiveram sua independência, 
mas, ainda dominaram um grande número de outras tribos, passando a 
representar o maior obstáculo à ocupação da bacia do Rio Paraguai, por 
parte dos espanhóis e portugueses. (RIBEIRO, 2019, p. 51) 

 

Foi de forma igualmente decisiva em termos de estruturação social, enquanto grupo 

estratificado. Formava- se uma nova hierarquia: a de cavaleiros. Estes que conquistavam 

outros povos e agregavam seus cativos, faziam saques em povoados vizinhos com a nova 

técnica. 

 Entretanto, por mais que suas divisões entre seus costumes sociais seja bem 

demarcado aqui, é importante dizer que essa “sociedade senhorial” também estabeleceu 

parcerias, a fim de fortificar sua dominação e aprimorar suas táticas de conquista, como é o 

caso de sua associação com os indígenas que dominavam os conhecimentos através da canoa 

como meio de transporte, os Payaguá. Constitui-se aqui uma aliança estratégica, denotando 

apreensão dos movimentos dos invasores, que tanto podiam vir pela terra, como pela água. 

Para isso, já incorporaram o cavalo, e tinham também outra etnia vizinha como auxiliar deste 

novo conhecimento.   
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A extraordinária vitalidade desse grupo senhorial foi mais uma vez 
demonstrada anos depois, quando o domínio do cavalo já não representava 
um elemento certo da vitória contra os novos invasores, que vinham em 
canoas, como sucedeu com as Monções Paulista às minas de Cuiabá. Então 
os Guaikuru equestres se aliaram aos canoeiros Payaguá, também de língua 
Guaikuru, para levar adiante sua luta e seu domínio; e se avalia em quatro 
mil o número de portugueses que foram mortos por eles nesse ciclo, até fins 
do século XVIII. (RIBEIRO, 2019, p. 18) 

 

 A partir das observações acima, podemos ter objetividade de como a esquematização 

de seus meios e fatores dos quais poderiam favorecer eram articulados de forma hábil, pois os 

desafios que poderiam enfrentar eram estudados e igualmente tinham suas fórmulas de 

proteção. “Aliavam-se, frequentemente, com os Payaguá, pois necessitavam da canoa para 

cruzar o rio Paraguai e da certeza que não haveria conflitos com estes, de modo que pudessem 

atacar os campos cultiváveis dos Cário-Guarani em épocas de colheita.” (HERBERTS in: 

SILVA, 2011, p.19).  

 Apesar do domínio e inclusão de outros povos como seus cativos, podemos 

compreender igualmente a menção de seus interesses ao aliarem-se a outros povos. A 

característica “senhorial”, entretanto, se mantinha e sua peculiar e característica padronização 

de motivos artísticos, da qual está imbuída as características mais refinadas em técnicas desta 

nação se manteve como derivação de suas práticas cotidianas, e da execução desta pelas 

“senhoras”.  

 

2. A vontade de beleza: expressões artísticas Kadiwéu 

            

 Os relatos sobre a estratificação social mostram que o que concebemos como arte não 

se distinguia no cotidiano Kadiwéu de outras atividades executada. Inclusive, era uma 

extensão de suas atividades, particularidades, expressão e a concepção de “arte” que temos 

pouco se aplica ao modo de conceber estas produções pelos próprios indígenas. A arte, como 

vista, podia denotar a estratificação social.        
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 O fazer das pinturas era executado pelas “senhoras”, ou as mulheres que pertenciam 

ao ápice da estruturação social Kadiwéu. Enquanto as cativas se encarregava de proporcionar 

a subsistência do grupo, as doñas então faziam seus desenhos geométricos no corpo e no 

rosto.             

 Conjuntamente com essa “vontade de beleza”, que não se distingue das práticas 

diárias, é hábito comum, há a incidência de escarificação dos dentes, sendo epítome do bom 

trato com a aparência. “Estes esforços de se embelezarem não eram somente das mulheres, 

nem paravam por aí, os homens furavam as orelhas e os lábios para conduzirem adornos, 

geralmente de prata, e a escarificação dentária ainda hoje é praticada por ambos os sexos 

como uso de extrema elegância.” (RIBEIRO, 2019, p. 228)    

 Aqui se encontra a afirmação da identidade enquanto grupo étnico. As diferenciações 

e especialidades ao que se refere ao campo artístico por esta etnia, que elaborava seus padrões 

tido como complicados e de técnica aprimorada, surpreendeu o então viajante Boggiani, que 

faz a seguinte descrição, em seu relato de viagem: “Foi ela que pintou a cara daquela traidora 

da minha mulher. Ela mesma tinha a cara estupendamente pintada em quadrados regulares, 

cheia de um desenho complicadíssimo.” (BOGGIANI, 1975, p. 208)  

Em outra parte, a cerca de suas descobertas sobre a sociedade Kadiwéu e sua expressão 

através da arte: 

Fiz uma descoberta: que os Caduveo conhecem, pelo menos em embrião, a 
arte da estampa. Certo!  Usam por vezes pintar o corpo até a cintura, 
revestindo-o de pequenos ornamentos repetidos até o infinito. Não podia 
compreender como tivessem tanta paciência de repetir tantas vezes o mesmo 
hieroglifo com tamanha precisão.  Hoje, por acaso, entre os trens de uma das 
minhas amigas achei um pedacinho de pau enegrecido por longo uso, sobre 
o qual estava esculpido um pequeno sinal ornamental. Tendo observado com 
quanta atenção eu o olhava, explicou-me para que servia. Tingindo o relevo 
com a habitual tinta de que se pintam, aplicam-no sobre a pele como s fosse 
um selo e fica a impressão estampada, que repetem quantas vezes querem. 
(BOGGIANI, 1975, p. 185) 
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A partir das considerações feitas, temos noção do grande potencial da arte como 

constituição da identidade, como seu uso esteve presente e, podendo distinguir seus padrões, 

foi concebido de forma a marcar de forma gráfica uma das etnias indígenas do Brasil. Os 

detalhes e particularidades estão inseridos em cada um de seus aspectos, seja musical ou 

visual e material. 

 

2.1 A pintura corporal e a tatuagem como meio de identificação 

 

Reconhecida e celebrada por todos os estudos e relatos, a o grafismo Kadiwéu 

certamente se destaca quando observado em sua tradicional pintura corporal e decoração de 

objetos ornamentais. Mas, de acordo com a estratificação social que este grupo étnico 

estruturava seu corpo social, apenas as mulheres tidas como “senhoras” ou não-cativas 

executavam essa tarefa. Essa diferenciação se dava de forma a qualidade das impressões ao 

corpo: cativos utilizavam desenhos menos ornamentados, empobrecidos em técnica.  

 “Descarregando nas ‘cativas’ as tarefas mais árduas, diretamente ligadas à 

subsistência, é que as ‘donas’ puderam dedicar-se à decoração, criando sua pintura”. 

(RIBEIRO, 2019, p. 213) assim, as tarefas empregadas pelas mulheres do alto da estrutura 

social eram ligadas aos desenhos e a produção artística. E, se tratando da preservação dos 

padrões de desenho empregados pelas mulheres Kadiwéu, é passada de geração em geração.  

[...] cabe à comunidade, e em particular às artistas indígenas, valorizar e 
perpetuar suas manifestações artísticas. A memória cultural será, então, a 
mola propulsara, o elemento ativador desse processo de preservação e 
transmissão do conhecimento acumulado, intermediando também o 
movimento de mudanças e inovações. (SIQUEIRA in: VIDAL, 2000. p. 
265)  

 Como afirmado na subseção a respeito das esferas mais altas desta sociedade se 

utilizarem dos desenhos corporais como epítome de sua identificação, é o que Lévi-Strauss 

(1996) afirma ao comparar as tatuagens com a heráldica, ou brasões, para identificar famílias 

que então eram designadas como “nobres”, reiterando: “Os nobres ostentavam sua posição 
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por meio de pinturas corporais feitas com moldes ou por meio de tatuagens, que eram o 

equivalente a um brasão.” (LEVI-STRAUSS, 1996, p. 191)     

 “A aristocracia distinguiu-se da camada inferior visivelmente pela tatuagem e 

pintura.” (BALDUS in: BOGGIANI, 1975, p. 32) aqui e mostra parte necessária dos afazeres, 

não se distinguindo de outras tarefas. Trecho indo ao encontro de outra citação a respeito: 

“Rodrigues do Prado, que observou os mesmos índios pouco anos depois, confirma este 

sentido simbólico da tatuagem na diferenciação de “donas” e “mulheres”” (PRADO, 1856, p. 

29 apud RIBEIRO, 2019, p. 228). Para além de embelezar, era também uma forma de 

identificação. Sobe os desenhos e sua designação, cada qual tinha uma parte da face a ser 

apresentada.  

[...] As melhores artistas, como aquela extraordinária Anoã, apenas nos 
puderam ditar uns poucos, todos eles designativos das figuras geométricas 
básicas do desenho, como nadjéu, para as composições de losangos; lauí-léli 
ou náti-teuág, para os espiralados; agol-ho, para os círculos; noho-ói-lad, 
significando escalonados, áu-on-na, para os baseados em ângulos grossos; 
nikén-nar-nálat, para as linhas cruzadas e, ainda, io-tédi, para os estrelados 
nídig, para designar um padrão muito comum na cerâmica que consiste num 
triângulo irregular tendo a linha maior escalonada e um pequeno triângulo 
inscrito. [...] (RIBEIRO, 2019, p. 223)  
 

A arte é feita por toda a comunidade, tendo algumas especializações em determinados 

segmentos feitos por homens e mulheres, separadamente, da qual compõe um processo em 

que todos estão envolvidos. É, em suma, a visualidade a favor do reconhecimento de si e dos 

outros, da mesma etnia. Como também uma maneira de diferenciar, distinguir e afirmar, 

como neste caso. É, ainda, uma especialidade das mulheres os grafismos impressos no corpo e 

a pintura.   

 Anoã, tão bem citada por Darcy Ribeiro, que consta também no livro de Boggiani, 

ainda está presente em outras bibliografias, relacionada com a arte. “A velhíssima Anoã é 

uma relíquia dos caduveo. Guarda, ainda, as antigas tradições no fabrico da cerâmica.” 

(FREUNDT, 1947, p. 22), o que confirma também a passagem de geração em geração a 

respeito da produção artística.         
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 Para além da reconhecida pintura corporal, tão primorosa e bem aplicada que tem sua 

marca fundamental nas impressões dos pesquisadores e utilizada para reforçar tanto um senso 

de identificação quanto de expressão de suas características, os Kadiwéu constam como um 

dos povos com a cerâmica mais bem-acabada, com a sofisticação da produção, imprimindo 

semelhantemente seu grafismo em suas esculturas.  

Desenhar em papel não é uma experiência nova entre os Kadiweu, pois já 
tiveram essa oportunidade com Lévi-Strauss em 1935 e Darcy Ribeiro em 
1948. O primeiro coletou cerca de quatrocentos desenhos de padrões 
decorativos, que lhe chamaram a atenção pelo efeito erótico que produziam 
nas pinturas de corpo e pela simetria que lembravam carta ele baralho; a 
partir do que o autor levanta a hipótese sobre a relação entre ornamentação 
corporal e instituições sociais. (SIQUEIRA in: VIDAL, 2000, p. 267)  
 

A coleta de padrões de desenhos foi feita pelos autores citados acima, e para colaborar na 

conexão estabelecida entre as cartas de baralho e a estruturação social desta etnia, Levi-

Strauss detalha: “Sua civilização evoca irresistivelmente esta com que nossa sociedade se 

divertiu em sonhar num de seus jogos tradicionais e cujo modelo a fantasia de Lewis Carroll 

tão bem conseguiu traçar: aqueles índios cavaleiros pareciam-se com figuras de baralho.” 

(LEVI-STRAUSS, 1996, p. 190) 

  

2.2 Cerâmica das mulheres e o entalhe dos homens  

 

Parte do acervo de cerâmica Kadiwéu está no Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Se 

encontram neste museu peças coletadas por Darcy Ribeiro, sendo também de sua 

responsabilidade a fundação da instituição. Todavia, existem peças de arte Kadiwéu que estão 

em museus fora do Brasil, como as coletas realizadas por Boggiani. As peças que se 

encontram na Europa estão no museu de Roma. (GRAZIATO in: Silva, 2011)  

 A cerâmica, por si, é composta da mão de obra precisamente das mulheres. 
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Atualmente, é neste processo em que a arte Kadiwéu incorpora suas qualidades gráficas em 

tempos atuais, em que a pintura corporal se encontra obsoleta. Os antepassados permanecem 

vivos nas memórias de cada uma das artesãs, que habilmente empregam, muito semelhante 

com a pintura do corpo, em suas peças de cerâmica. 

A arte iconográfica Kadiwéu tem hoje sua maior expressão na confecção de 
cerâmica. É no processo de decoração das peças que as ceramistas 
demonstram toda a sua habilidade e manifestam de forma clara um estilo 
tribal, na medida em que por intermédio da arte reafirmam sua herança 
cultural e contribuem para a preservação de sua identidade étnica. 
Evidentemente, essa arte não se sustenta sozinha: ela reflete um conjunto de 
valores e tradições culturais, sem os quais também estaria fadada ao 
desaparecimento.” (SIQUEIRA in: VIDAL, 2000, p. 265) 

 

 E, se por um lado em tempos ancestrais a afirmação enquanto estratificação se dava 

por meio da pintura dos corpos, hoje, encontramos na arte feita pelas ceramistas um novo tipo 

de afirmação. Esta afirmação na contemporaneidade se dá com suas especificidades mais 

precisas na cerâmica. A memória do legado e das heranças advindas de sua cultura está 

presente entre a confecção atual. Com o cenário atual e o contato com o homem branco, a 

mudança entre afirmar a própria estratificação hoje muda para o afirmar em um sentido de 

unidade da etnia Kadiwéu através da arte. Entretanto, os mesmos significados impressos não 

podem ser resgatados.  
A cerâmica Kadiwéu difere das demais produções brasileiras pelo apurado 
domínio da técnica de modelagem e principalmente pela decoração, em que 
predominam motivos geométricos, caracterizados por espirais, volutas e 
degraus interligados, organizados de infinitas maneiras. Esta iconografia 
complexa e simbólica talvez jamais venha a ser decifrada, pois a memória do 
significado dos padrões se perdeu no tempo. (GRAZIATO in: SILVA, 2011, 
p. 163) 

 

 Sobre os desenhos empregados nas cerâmicas e em demais produções, estes despertam 

questionamentos e comparações com outros nativos da América, como no caso dos Incas, 

como propõe Boggiani (1975, p.118), ao assemelhar a arte ilustrada Kadiwéu com as 

produções executadas pelos nativos do Peru, em suas colocações. Outro ponto referencial que 
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busca traçar um panorama comparativo da arte Kadiwéu se insere aqui: “Alguns autores têm 

indicado a presença de elemento pré-andinos (Chavin), europeus e até rococó na pintura e na 

decoração da cerâmica Kadiwéu (MÉTRAUX, 1946, p. 211:212:291 apud RIBEIRO, 2019, p. 

226)   

Retomamos este diálogo com outras evidências sobre a o desenho emprego, onde se 

encontram conexões a respeito de outros povos indígenas e a possível transmissão de 

conhecimento entre ele.   
“Quanto à prática da decoração por incisões em baixo relevo, alguns dos 
mais antigos exemplares de cerâmica arqueológica americana apresentam 
decalques naturais oriundos, provavelmente, da observação de marcas 
provocadas por tecidos ou trançados, sobre os quais ela possivelmente 
possam ter secado. Alguns grupos pré-andinos apresentam desenhos por 
incisão em suas peças e podem ter influenciado os Kadiwéu, ou ainda, eles 
próprios podem ter desenvolvido a técnica.” (GRAZIATO in: SILVA, 2011, 
p. 175)  
  
  

Se anteriormente tomamos observações sobre a pintura corporal, o desuso dela esteve 

presente nesta migração para um novo campo, o da ornamentação cerâmica. Os padrões são 

percebidos por Ribeiro (2019) como os mesmos aplicados nas pinturas encontradas na pele, 

do qual o costume era mais vivaz remotamente ao período em que realizou sua pesquisa de 

campo junto à etnia.   

 O entalhe de peças de madeira e metais tem produção fundamentalmente executada 

por homens. Pela mudança de contexto em que vivem, atualmente substituindo as antigas 

caças e guerras, o trabalho do homem dentro dessa sociedade sofreu modificações bruscas, 

sobrepondo alguns de seus ofícios aos antigos, designados aos homens, mas que não se 

encontram mais em atuação.  

 

2.3 Música – Instrumentos, festas e cerimonial ritualístico  

 

Uma das particularidades indígenas é o canto xamanístico. Esta modalidade musical tem a 

incorporação de seu universo ritualístico e para esta função, em sua grande parte de 
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reprodução dentro da comunidade indígena. É uma maneira de conexão espiritual, 

abrangendo a celebração e os ritos fúnebres, como os vizinhos Bororo possuem em seu 

repertório de canto. “Como se vê, a música indígena nada tem a ver com a cacofonia imitativa 

de vozes animais, nem com reminiscências de lições jesuíticas a que às vezes se quis reduzi-

la. É uma música pobre, mas autônoma e de que muitas tribos conservam e transmitem 

importante acervo.” (RIBEIRO et all, 1987, p. 42) 

 Dos instrumentos presentes, o maracá e a flauta estão presentes, O xamã que incorpora 

as qualidades religiosas para a execução do rito e da sonoridade dos instrumentos garante a 

admiração e a atenção das pessoas a quem dirige a cerimônia, entretanto, não distante, 

provocando também o medo pelas suas potencialidades.  
Os caduveo estão bem mais adiantados nisto do que os Chamacoco. O seu 
canto se pode chamar um verdadeiro canto, com certo conhecimento do 
ritmo e da entonação. E enquanto os Chamacoco desconhecem outro 
instrumento além da cabaça cheia de pedrinhas, com que se acompanham, os 
Caduveo, além desta de que também se servem para se acompanhar, têm 
flautas de cana de cinco ou seis notas. (BOGGIANI, 1975, p. 122) 

 

 Entre outros instrumentos documentados pelos pesquisadores no contexto Kadiwéu: 
SISTRO – Idiofone (1.1.2) – Os únicos registros desse instrumento na 
América do Sul foram feitos por H. Manizer e G. Boggiani, que reproduzem 
um exemplar encontrado entre os Kadiwéu (Izikowitz 1970: 150). Consiste 
em uma forquilha em cujas extremidades é esticada uma corda. Nela são 
enfiados alguns discos que se entrechocam quando o instrumento é sacudido. 
(fr. : sistre; ingl.:sistrum). (TRAVASSOS et al., 1987, p. 185) 

 

 Das considerações que podemos executar a partir da comparação de instrumentos com 

outros povos, também se incute aqui um pioneirismo em relação ao uso de alguns deles, como 

o Sistro e flautas de maior elaboração qualitativa, como podemos acompanhar na descrição de 

Boggiani, quando contrapõe os objetos sonoros encontrados. Se notamos particularidades 

quanto ao estruturar social, das pinturas e suas representações e a maneira de compreensão do 

indivíduo nas abordagens levantadas anteriormente, aqui também encontramos inovações, 

diferenciações estas que incrementam as qualidades Kadiwéu sobre suas particularidades. 
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3. Patrimônio histórico Kadiwéu e a luta pelos direitos 

 

As terras indígenas são foco de disputas, com conflitos permeados pela negligência 

quanto às questões indígenas pelos setores governamentais, como também pelos interesses 

que cerceiam as liberdades dos indígenas, dentre eles os conflitos com fazendeiros, que é um 

dos grandes exemplos dos riscos que a vida indígena enfrenta no Brasil. Isso coloca toda a 

cultura em risco, com a trajetória e a existência étnica desse povo. Preservar a História do 

Brasil, é, em primeiro lugar, zelar pela dignidade da vida indígena no território.  
Os critérios para a seleção de eventos da história Kadiwéu e sua reprodução 
na memória coletiva, priorizam aqueles relacionados à defesa e 
reconhecimento do território. Dessa forma, os conflitos com o Cel. 
Malheiros, a participação na guerra contra o Paraguai e no conflito de Porto 
Esperança, ou a retomada da fazenda de Santo Onofre (1985), colocam-se 
como alguns dos eventos escolhidos pelos Kadiwéu para serem elaborados 
em suas representações. (SIQUEIRA JUNIOR apud SILVA, 2011, p. 86) 

 
 Podendo conceber que as questões que tangem a resistência da etnia, sua luta pelos 

seus direitos e afirmação dentro de seu território formam importante memória histórica hoje, 

pelo trecho citado acima, a preservação dessa identidade frente aos desafios se mantém como 

uma referência para que a busca pelos seus direitos não cesse. 
Já a legislação do império se caracterizou de forma negativa quanto ao 
reconhecimento dos direitos indígenas, pois estes não foram considerados 
como parte constituinte da nação. Contudo, ainda era mantido o ´direito 
sobre suas terras´. (SAMPAIO, 2018. p. 155)  
 

Levando em consideração que o território em que o Brasil está concebido é um 

território indígena antes mesmo do período em que é denominado de conquista, as origens e 

saberes do território têm raízes profundas nos conhecimentos dos povos originários, a História 

do Brasil não deve ser concentrada na chegada dos portugueses, mas sim investigada em 

relação aos habitantes anteriores ao período dessa tomada de poder.    

 Para pensar em uma História com narrativa plural, a atenção do olhar para outros 

horizontes é necessário. O abranger da totalidade dos costumes ancestrais que estão 
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enraizados no Brasil vão muito além da chegada e dos costumes europeus, que de modo 

dominador, acabou escamoteando a diversidade e a natureza indígena. Tudo isso em nome de 

um “progresso” trazido pelos europeus, em que condenavam os indígenas como povos 

inferiores ou menos desenvolvidos, pelas tecnologias.     

 Ao direcionar o olhar atento, vemos que muitas das “conquistas” travadas até mesmo 

pelos europeus aqui, se deu apenas pelo alto conhecimento dos próprios indígenas sobre seus 

territórios. Muitas vezes aliados, pelas trocas e pelo domínio, outras, os próprios indígenas 

possuíam técnicas avançadas de conquista e guerra, bem como de sobrevivência, que é o caso 

dos Kadiwéu, em que não se deixam subestimar pelas inovações europeias.   

 As ideias a respeito de um errôneo “descobrimento” do território brasileiro coloca em 

cena uma leva de heróis que nada tem a ver com a História antes desta chegada. Observar 

quem habitava antes é ir até as raízes originais para cultivar o saber e preservar o futuro.  

 

 3.1 As terras Kadiwéu 

 
O território Kadiwéu foi legalmente reservado por força do Alvará de 1º de 
abril de 1680, que nunca foi revogado. O tratado de 1791 também 
reconheceu oficialmente o território então ocupado pelos Mbayá-Guaikuru. 
Em 1899, o engenheiro José Alves Barros Maciel mediu e demarcou as 
terras Kadiwéu a pedido do presidente do Estado do Mato Grosso, Cel. 
Antonio Pedro Alves de Barros.  A 07 de agosto de 1903 a medição da área 
foi aprovada por Alves Barros. Em 1931, o interventor Antonio Menna 
Gonçalver ratifica a medição realizada em 1899-1900 reiterada em 1903, 
através do decreto federal nº 54 de 01.04.31. (SIQUIRA JUNIOR in: 
SILVA, 2011. p. 77)   

 

 

 Das narrativas históricas a respeito dos Kadiwéu e pelas leis, os Kadiwéu se 

consagram em seu território, até mesmo dado o reconhecimento pelas suas empreitadas frente 

à guerra do Paraguai, como há noticiado sobre a concessão de terras por parte de D. Pedro II, 

tratado este só concedido com “grandes nações”, como é descrito, e que foi utilizado para 

firmar os acordos entre os portugueses e os Kadiwéu. Entretanto, esses acordos em relação ao 
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território diziam mais sobre uma tentativa de submissão do que reconhecimento. Uma das 

táticas era justamente que esses territórios concedidos formassem laços amigáveis para que os 

portugueses não fossem atacados.  
“A característica aguerrida e o orgulho dos guaicurus fizeram com que os 
portugueses lançassem mão de estratégias nunca antes tentadas com outros 
índios. A principal delas foi assinar um tratado com os guaicurus, o que, 
segundo as regras internacionais da época, somente era feito com nações 
soberanas. Assim, para os guaicurus, a diferenciação obtida com a legislação 
indigenista da época lhes permitia maior liberdade de escolha no que diz a 
respeito a colaborarem ou não com o colonizador.” (MARCHIORO, 2018. p. 
169:170) 

 

 Para compreender o povo, é necessário entender o território onde vivem, sua 

localização e luta. É igualmente importante tal conhecimento para que a preservação cultural 

e étnica seja protegida, pois assim as características locais, os costumes ainda fazem parte de 

uma tradição e de uma composição social, que historicamente deve ser defendida e 

permanecer viva. E, embora os costumes europeus, bem como religião, não podem apagar 

todas as raízes de um povo e sua terra. “Os elementos da cultura cristã foram assimilados 

pelos índios, mas isso não quer dizer que a resistência à violência simbólica da colonização 

acabou, isto é, que os índios deixaram de lutar pela permanência quase intacta de seu universo 

cultural.” (MARCHIORO, 2018, p. 65)  

 Com o forte senso de identidade que os Kadiwéu possuem, e pela trajetória já citada 

através de seus conhecimentos territoriais, e além de que a resistência frente aos novos 

personagens, dos quais muitas vezes não se fizeram submissos aos desejos dos europeus. 

Inclusive, para a afirmação de suas terras há citado:  

“Quanto aos Kadiwéu, ou Guaikuru, foram, em 1830, armados pelos 
habitantes e auxiliados pela tropa para roubarem gado no Paraguai. Algumas 
décadas mais tarde, sua participação inicial em apoio aos brasileiros na 
Guerra do Paraguai valeu-lhes a demarcação de terras por ordem de D. 
Pedro II.” (CUNHA, 1992, p.151)  
   



 

 
 

Itu I 
R. Madre Maria Basília, 965 

13300 903 Itu SP  
T 55 11 4013 9900 

 

 
www.ceunsp.edu.br 

 
Itu II  

Rua do Patrocínio, 716 
13300 200 Itu SP  

T 55 11 4013 9900 
 

Salto 
Pç. Antônio Vieira Tavares, 153 

13320 219 Salto SP 
T 55 11 4028 8800 

 
 
 

 

 

 21 

Quanto à essa afirmação, da “concessão de terras” feita por D. Pedro II, há outras 

fontes que afirmam, como: “[...] Sua participação decisiva na guerra do Paraguai (1864-1870) 

valeu-lhes a memória de uma doação de terras por Dom Pedro II, como mostra da gratidão do 

Brasil para com eles.” (SILVA, 2011, p. 8).    

Rodrigues do Prado comenta que “são tão soberbos que a todos os gentios 
confinantes tratam com desprezo e estes de alguma sorte os respeitam” e 
relata os esforços dos espanhóis e portugueses para conquistarem a aliança e 
amizade destes índios, historiando, ainda, o tratado de paz que resultou de 
suas démarches, pelo qual a Coroa portuguesa assegurava aos Mbayá – 
representados na cerimônia por alguns caciques – um enorme território ao 
longo do Rio Paraguai. (RIBEIRO, 2019, p. 51)  

 As dificuldades encontradas pelos portugueses em ocupar o território do Mato Grosso 

no século XVIII se deu, principalmente, pelas citadas características étnica quanto ao conceito 

de nação Kadiwéu, quanto à notória resistência, tornando essa etapa da conquista de terras um 

grande desafio. (MARCHIORO, 2018)  

  

3.2 A Guerra do Paraguai e a resistência pela existência  

Evento relatado, e talvez um dos expoentes quanto às questões Kadiwéu, que engloba 

suas características étnicas pelos domínios táticos de guerra e resistência, foi a Guerra do 

Paraguai. A participação foi de extrema necessidade, dado os tratados de paz relatados 

anteriormente, a fim de estabelecer uma parceria amigável e que fornecesse os conhecimentos 

territoriais necessários para os então novos personagens que adentravam o Mato Grosso.  

As questões expansionistas do Paraguai não se limitavam somente ao Brasil. 
Também estavam incluídos o Uruguai e a Argentina, com alternância de 
momentos de neutralidade e rivalidade, que culminaram, mais adiante, na 
Guerra da Tríplice Aliança, popularmente conhecida como a Guerra do 
Paraguai. Neste conflito, que perdurou seis anos 35 (1864-1870), os índios 
tiveram papel preponderante junto a tropa brasileira, muito embora a maioria 
dos livros sobre o assunto não faça menção a isso. (SAMPAIO, 2018. 
p.34:35)  
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Dada a importância dos Kadiwéu em relação aos ganhos do conflito, auxiliando o 

Brasil em suas empreitadas, é amplamente documentado em diversas literaturas que 

discorrem a respeito do povo e dos antecedentes Históricos. Nos registros de Guido Boggiani, 

a presença dos registros memoráveis em relação aos conflitos de guerra estão presentes em 

grande parte de sua narrativa.  

[...] O mapa da América do Sul em seis folhas, de Stieler, que levo sempre 
comigo e que até hoje é o melhor que conheço, assinala, nestas regiões os 
nomes de Mbayás, de Cayovas e de Cadicus. 
Estes dois últimos evidentemente não passam de duas falsas ortografias de 
Caduveos; e estres não são outros que os Mbayá dos Guarani; os quais 
Mbaya, durante a memorável guerra sustentada pelo Paraguai com valor 
legendário contra a Argentina, o Uruguais e o Brasil, aliados, instigados 
certamente por este último, de que dependem, e aproveitada a ocasião 
propícia de fazer saque com pouco risco, assaltaram, saquearam e destruíram 
a populosa aldeia de San Salvador, capitaneados por aquela boa peça que é o 
capitão Nauwilo. (BOGGIANI, 1975, p.119) 

 O evento da guerra, dado o auxílio essencial dos Kadiwéu para que ela fosse 

privilegiada do lado luso-brasileiro, é uma das memórias importantes para a constituição da 

identidade enquanto nação dos dias de hoje. Pois, sem o conhecimento que estes indígenas 

agregaram, talvez a vitória pudesse ter sido um tanto quanto diferente, já que boa parte do 

sucesso se deu pelos domínios Kadiwéu. (SIQUEIRA in: SILVA. 2011)  

 É importante lembrar que a memória coletiva documentada extraída através dessa 

narrativa é dada como um registro simbólico de como os indígenas resistiram e tiveram forças 

suficientes para “ganhar” seu território, entretanto, as consequências da guerra foram graves, 

resultando em muitas mortes dentro do contingente populacional indígena. (SILVA, 2014)

 Entretanto, ao que se refere à documentação das terras ou alguma prova física sobre a 

“doação” das terras por parte de D. Pedro II, é algo que, os autores, por vezes, não localizam, 

as fontes se encontram obsoletas a este respeito, como alega o seguinte trecho:  

Se há um discurso de fora para dentro do grupo, ou seja, dos não índios para 
os índios, há também uma apropriação desse discurso que faz o caminho 
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inverso, ou seja, de dentro para fora do grupo. Nele, os Kadiwéu se assumem 
perante outras sociedades, inclusive indígenas, identitariamente como 
guerreiros, cavaleiros, ativos participantes da Guerra do Paraguai e, por essa 
razão, únicos beneficiários de uma suposta doação de terras por parte do 
Imperador D. Pedro II (suposta porque o documento que comprove a doação 
jamais foi encontrado). Procura- -se demonstrar que, internamente, os 
Kadiwéu estariam realizando, na verdade, a atualização de uma tradicional 
divisão hierárquica (‘senhores’ e ‘cativos’) por meio da posse da terra 
(OLIVEIRA, 1999, p. 40-45 apud SILVA, 2014, p. 97) 

 

 A guerra, que foi um conflito territorial por ocupação, em que os portugueses tinham 

intenção de conquista do território para agregar ao Brasil, entretanto, não foi uma simples 

aliança entre com os indígenas para que lutassem ao lado dos interesses da coroa, e sim uma 

tentativa de proteção de suas terras frente aos paraguaios e outros que pudessem desabrigá-los 

do território. A participação se deu como possibilidade única frente ao risco de perder seu 

espaço. (SAMPAIO. 2018) 

 

 

3.3 Patrimônio e proteção da História Indígena Kadiwéu 
 
 

 Como abordado desde a primeira seção do primeiro trabalho, a demonstrar a 

pluralidade em referência ao povo Kadiwéu, desde seu patrimônio mítico, passando de forma 

precisa pelas artes que são referência desta nação e constitui grande parte de sua identificação, 

a questão das terras e da narrativa de seu benefício por D. Pedro II, se faz o grande intuito de 

preservar a tornar ainda mais visível a historiografia através da narrativa indígena, com ênfase 

em sua cultura, povo e constituição social.   

 
[...] Com isto, percebemos que as ações preservacionistas devem ser tomadas 
conjuntamente com seus povos, os verdadeiros detentores, pois não se pode 
pensar que o sucesso de uma determinada ação para uma etnia possa também 
se dar para outra; deve-se abdicar da visão uniformizadora dos grupos 
indígenas e pensar conjuntamente em uma política pública cultural, 
integrada e pluralista, para e com esses povos. (SAMPAIO, 2018, p. 114)
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Revisitando os passos iniciais para que essa preservação exista, desde o ensino escolar 

até chegar aos grandes órgãos que visam defender o território, a cultura e a existência digna 

dos povos indígenas, passamos pela lei e pelos projetos aprovados, como é o caso da seguinte 

lei: “[...] Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008 (Brasil, 2008), que busca introduzir o estudo 

da história indígena na rede de ensino da educação básica no Brasil.” (MARCHIORO, 2018. 

p. 221). O ensino de História Indígena se faz de extrema importância para a efetivação dessa 

preservação histórica, bem como informar e instruir para a defesa dos direitos dos povos 

indígenas. Essa preservação deve ser feita de modo geral, inclusive preservando a língua, esta 

que sobrevive com dificuldade pelo apagamento efetuado através da imposição da língua 

portuguesa. 
Retornando para a questão da política preservacionista, ainda no âmbito do 
patrimônio imaterial, que se desdobrou a partir da Constituição de 1988 
(Artigo 231), foi o Decreto n° 7.387/2010 que buscou reconhecer que as 
línguas são constitutivas da história e da cultura do Brasil. Essa política 
pública visa combater o unilinguismo, e consequentemente a 
monoidentidade, historicamente imposta no país, desde o tempo de Colônia. 
Com isso, não se trata apenas de tolerar o “diferente”, mas estimular a 
reprodução dessa diversidade linguística. (SAMPAIO, 2018, p. 119)  

 

 Com isso, também, um pedido de tombamento de patrimônio Kadiwéu foi realizado, 

como é o caso do Monumento Indígena Marco Zero, através do Iphan do Estado do Mato 

Grosso do Sul:  
O pedido de tombamento do Monumento Indígena Marco Zero, efetuado 
pelos Kadiwéu, também segue a triste tradição da ausência. Protocolado em 
maio de 2010, na Superintendência do Iphan no Mato Grosso do Sul, pela 
ACIRK, aguarda deliberações que permitam algum desdobramento para 
atingir o pleito da comunidade solicitante. O processo administrativo inicia-
se a partir do pedido de tombamento, que foi deliberado em uma reunião 
realizada na Aldeia Alves de Barros, município de Porto Murtinho/MS, com 
a presença de parte da comunidade e liderança kadiwéu, dos técnicos do 
Iphan que, juntos, visitaram o sítio histórico. Junto ao pedido, foi anexada a 
Ata de Reunião, o Memorial Descritivo manuscrito pelo Engenheiro Barros 
de Maciel na ocasião da primeira demarcação da terra indígena e da 
instalação do marco primitivo, a planta de demarcação da FUNAI, duas 
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fotografias do local e o marco geodésico. (SAMPAIO, 2018, p. 123) 
 

 

 Complementando a importância, também, se dá pelo fator de reconhecimento e 

preservação de que os limites e a cultura não sofresse intervenções ainda mais graves pelos 

não-indígenas, bem como manter a cultura e a continuidade de suas ramificações culturais, 

passando pelos costumes, a arte e um terreno para que as práticas existam. (SAMPAIO, 2018) 

 

 

Considerações finais 

 

 O presente artigo buscou trazer foco à narrativa histórica pela via indígena, levando 

em consideração a pluralidade, de forma a descrever e relatar como parte integrante e com 

visibilidade para ocupar as linhas que relatam a História do Brasil. A elaboração se pauta em 

preservação, bem como produção de material para embasamento teórico a respeito dessa 

parcela do estudo de História que tem ganhado foco, saindo do espectro de negligência, que é 

a História Indígena.  

 Abarcando detalhes sobre a cultura e os costumes, a compreensão sobre a importância 

das expressões artísticas para além do embelezamento, mas também com uma função social, 

muitas vezes “escondida” em um primeiro momento, que é a designação da estratificação, 

mostra a complexidade e profundidade dos próprios detalhes a serem estudados.   

 Outros pontos discorridos foram sobre o território, os relatos, as narrativas que trazem 

à tona relatos de época, como é o caso do viajante Guido Boggiani, que data o fim do século 

XIX, trazendo igualmente as pesquisas de campo do antropólogo e historiador Darcy Ribeiro. 

Trazer essas narrativas e detalhar os aspectos é rememorar e propagar as ideias sobre a 

importância da luta pelos direitos indígenas, e, compreender as raízes nativas, territoriais e 

culturais que o Brasil abriga.  
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