
ERICH FREUNDT 

ÍHDD 
l06 

,., 
EDICOES MELHORAMENTOS 

• 



" \\ 
,1 
11 
\\ ,, ESTADO DE MATO GROSSO 

e--::..::.:::.---.... __ -:.:_ ........ _ 
--::> 

P. MURTINHO 

PONT.t. PORÃ 



·f& e~ o5 oluv.oi ~ aµ,ZG ~ 
Erich FreuncL 

, 

JndioJ 
de 1!/1ato GroJJo 

Com uma introdução de 

#erbert 13aldu<1 

€dicõed 11leLho1<a111enfo<.1 



Todos os direitos reservados pela 
Comp. Melhoramentos <k São Paulo, Indústrias de Papel 

Caixa Postal. 1'20 B - São Paulo 

.Yo.s pedidos telegráficos basta citar o n.0 1414 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 
http://www.etnolinguistica.org



INTRODUÇÃO 
de 

Herbert Baldus 

O presente livro trata dos Boróro, 'dos Caduveo e dos Opaié. 
E' de si~por que, em tempos idos, lenha havido, entre essas tribos, contactos indirectoR 

e, talvez, até passageiramente directos. Além disso existem, no seu modo de vida, semelhan
ças determinadas, até certo ponto, pelo meio geográfico. Profundas, porém, são a8 diferenças, 
tanto as somáticas, como as do idioma e da cultura em geral. 

BORÔRO 

Estes índios formam a família linguJstica homónima, dividindo-se num grupo ocidental, 
que vive na região situada entre as cabeceiras do Guaporé e o alto Paraguai, e num grupo 
oriental, cujo território de caça se estendeu, no.s meados do século passado, deste rio até 
perto da cidade de Goiás e do rio das Mortes até as proximidades de 1l!iranda. Os Boróro 
Orientais contam que, antigamente, passaram mais ou numos a quarta parte do ano em gran· 
des caçadas e o resto sem se afastarem muito da aldeia e de seus milharais. Embora também 
então, tivessem continuado a levar a vida de captores, isto é, caçando, pescando e colhendo 
1·egetais silvestres, teriam praticado estes modos de adquirir o sustento unicamente nos arre
dores de suas moradas fixas. 

lá o tamanho e a organização das lradicionai'I aldeias parecem indicar es.sa estabili
dade. Como certas tribos da família Gê, que igualmente ·se alimentam, em parte, da lavoura, os 
Boróro Orientais dispõem as casas em forma mais ou menos circular e de acordo com a .sua. 
divisão diwl segundo a qual os componentes de uma metade tribal só podem casar com os da 
outra. Nas grandes povoações boróro, porém, a lei matrimonial exige ainda mais: não lhe basta 
inibir o casamento entre os habitantes do mesmo semicírculo de casas; também entre as ca
banas ocupadas pela outra metade tribal há só determinadas com cuja gente é lícito ca.sar. 

O número das casas dessas aldeias pode ser superior a vinte. Cada casa tem tantas fa
mílias da mesma descendência quantas são as mulheres casadas. A mulher, depois do casamento, 
continua a morar com a mãe. 

Com a palavra boróro designam esses índios o pátio da aldeia. Os Boróro Orientais se 
chamam a si mesmos Orarimogodogue, sendo orari o peixe que nós tratamos de « surubim » 
Ot( 4 pintado», e dogue um sufixo plural. 

Hoje, o seu território está consideràvelm ente reduzido. No leste, oeste e sul avançavam 
os brancos, e do norte vieram atravessando o rio das Mortes aqueles índios chamados de 

, Caiamo pelos Boróro e de Chavanles pelos sertanejos brasileiros. De medo de todos os vizi
nhos, alguns grupos de Orarimogodogue se entregaram aos padres salesianos quando estes fun
daram a.::; missões na secular estrada que vai de Cuiabá a Goiás. Outras partes da tribo, po
'fém, preferiram a independência, ficando na região do rio Vermelho e do alto São Loure~o 
Em qua~e semelhante independência viviam os habitantes da pequena aldeia Tóri-páru, quando, 
em 1935, os visitei. 

Esta povoação boróro situada a cerca de duas léguas de Lageado, hoje Guiratinga, tinha, 
naquela época, seis cabanas dispostas ao redor da grande casa reservada para os homens, 
sendo o m~mero total de habitantes superior a cem. Adquiriam o sustento caçando com arco 
e flecha, pescando pelos dii:ersos processos tradicionais, plantando mandioca, arroz e feijão à 
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maneira dos vizinhos brasileiros, e trabalhando, àa vezes. nas fazendas dos arredores Conser
vavam, ainda, a fabricação sólida e artística dos arcos pela qual os Boróro Orientais se distin
guem de todos os outros índios do Brasil. Quando a presença de certos brancos os levava a ves
tir-se à europeia, os homens usavam debaixo da calça o estojo peniano de palha de palmeira e 
as mulheres debaixo do vestido o antigo traje de cortiça e embira. Mas na casa-do8-homens 
ninguém usava senão aquele pequeno estojo afunilado. Também os grandiosos adornos de plu
mas continuavam nas suas funções. Embora, na missão de Jleruri, o índio Tiago Aipobt"éu, 
antigo aluno dos salesianos, me dissesse: <~ Hoje a gente não pode mais andar como dantes, en
feitada de penas», um homem da mesma tribo e que, igualmente, tinha frequentado o colégio 
de Cuiabá, demonstrou o contrário: O Boróro Roberto lpuréu, meu intérprete em Tóri-páru, 
usava u.m penacho na cabeça e, de boa vontade, posou com ele para uma fotografia. 

Também a respeito do tratamento dos defuntos, os habitantes dessa al,deia eram con-
8ervadores. As páginas seguinte11 mostrarão que, ainda seis ano.r;; mais tarde, praticavam os 
tradicionais ritos funerários. 

Sobravam, portanto, razões para eu recomendar ao Prof. Erich Freundt a viagem a Tó-
ri-páru. • 

CADUVEO 

São estes índios os componentes mais setentrionais da família linguística Guaicuru. Tal
vez não exista, actualmente, tribo brasileira cuja história seja melhor conhecida do que a des
tes habitantes do Sudoeste mato-grossense. único no género é, na América do Sul, o papel que 
os seus antepassados desempenharam em relação com os vizinhos. 

O antigo território dos Gttaicuru do Norte, campo interrompido por matas e palmeiras 
isoladas, é prolongamento do Grande Panta.nal até a Serra da Bodoquena. Anualmente, as pla
nícies baixas ficam inundadas, ressecando-se, depois, sob um sol abrasador. Essa mudança man
tém em movimento os animais e, com eles, o homem. 

Os caçadores que seguiam os veados ao pasto, vieram a ser, no século XVII, pastores 
que levavam para os capinzais o gado vacum, cavalar e lanígero roubado aos espanhóis do 
Paraguai. Esta nova actividade produziu importantes modificações sociais e política.r;. Do cria
dor de gado ao escravocrata vai só um pequeno passo. 

Já antes da aquisição do cavalo esses índios estavam estratificados sobre os Guaná e 
tinham vencido e desalojado, em longas campanhas, outras tribos e também os brancos. Mas 
o seu verdadeiro imperialismo só começou depois de terem cavalos. O seu avanço para o sul 
durou até os meados do século XVIII e, no dizer de Azara, faltou bem pouco para extermi
narem toda a população espanhola do Paraguai. Nas suas lutas com os portugueses chegaram, 
repetidas vezes, até bem perto de Cuiabá, sendo os portugueses mortos por eles avaliados em 
mais de 4.000, quantidade de imenso alcance para aquele tempo. 

Sobre o papel do cavalo nos ataques dos Guaicuru escreve Rodrigues do Prado, coman
dante de um forte português situado no rio Paraguai: «Com os cavalos se fizeram temíveis 
aos outros selvagens, e aos mesmos Paulista.a, que rufo saíam ao sertão senão com grande le
vada, receaium encontrá-los em campo limpo, pelo modo com que eram acometidos. Tanto 
que os Guafouru os viam, ajuntavam os cavalos e bois, e cobrindo os lados, os apertavam 
de sorte que, com a 'l)iolência com que iam, rompiam e atropelavam os inimigos, e eles com 
a lança mata1:am quantos encontravam diante. O único remédio que tinham os Paulistas para 
escapar era o meterern-se no mato». 

Enquanto os Guaicuru punham assim em jogo, contra os representantes de uma civiliza
ção sttperior, cavalos e bois, para compensar por este meio a superioridade que o adversário 
tinha com as armas de fogo, bastava provàvelmente a aparição repentina e estranhamente im
ponente do corcel para fazer perder a cabeça aos índios inimigos e assim dominá-los. Além 
disso, na luta corpo a corpo, o cavaleiro era irresistível para o índio pedestre, mesmo porque 
podia levar arma.a mais pesadas e usá-las com maior eficiência. 

Os indivíduos de outras tribos aprisionados pelos assaltadores equestres vinham a ser 
escravos, formando-se, assim, por meio de estratificação étnica, uma sociedade constituída por 
camadas sociais claramente limitadas e distintas uma da outra. 

O padrão de comportamento que caracterizava os antepassados como « po1.:o senhorial », 
parece ser con.~en·ado. em algvma maneira, pelos Cadui·eo, ~e podemos acreditar nos seus vizi-
1ihos branco quando e,fes os chamam de ladrões e i:agalmndo~, capaze de assa<1sinar o uisi-
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alidade de nómades sobrevive na aversão contra trabalhos de 
lat·oura e o la caça e pesca. No serviço dos brancos, os Caduveo se negam a 
amanhar a e·erindo o trabalho de lenhador e vaqueiro. 

O número de . e índios tem diminuído, nos últimos anos, não só pela chamada febre 
amarela silt·e ire e outra.s epidemias, mas também pela prática do tradicional infanticídio 
ao qual já se referiram os autores antigos. Segundo as informações recolhidas pelo Prof. 
Freundt, as duas aldeias caduveo tinham, em 1939, aproximadamente cem habitantes. 

O PAI É 

O que sabemos acerca destes indígenas, devemos, quase exclusivamente, ao grande et
nólogo Curt Nimuendaju que os visitou em 1909 e 1913. Opaié ou Ofaié é o nome que eles 
mesmos se dão, e Chavantes é o que receberam dos sertanejos vizinhos. Distinguem-se, po
rém, radicalmente dos Chavantes do rio das Mortes e da extinta tribo homónima de Campos 
Novos do Estado de São Paulo. Loukotka considera a sua língua como isolada com intrusão 
de gê. Já Nimuendaju tinha chamado a atençã,o para esta influência. Foi ele quem coligiu não 
só o vocabulário no qual se baseia a classificação do filólogo tcheco, mas também interessan
tes dados acerca da mitologia e da história dos Opaié. Esboçou e desenhou, .ainda, o mapa etno
gráfico do Brasil meridional inserto no tomo V/li da Revista do Museu Paulista, no qual as
sinalou o território antigo desta tribo, que se estendia na margem direita do alta Paraná desde 
o Sucuriú até o lvinheima, confinando com as terras dos Caiapó e dos Guarani. Pela inva
são dos criadores de gado no Sudeste mato-grossense morreram, na segunda metade do sé
culo passado, numerosos Opaié, tendo sido o resto dividido em bandos dos quais alguns per
deram o contacto entre si. As perseguições continuaram, ainda, em nosso século, como eviden
cia, por exemplo, no livro «Missão Rondon », uma referência aos esforços feitos, pelo actual 
Presidente do Conselho Nacional de Protecção aos lndios, em prol dos Opaié das cabeceiras dos 
rios Tabaco e Negro, «os quais estavam sendo sistemàticamente caçados e exterminados a ti
ros de carabina pelo coronel José Alves Ribeiro, sob o pretexto de que os índios matavam, para 
comer, as reses das suas fazendas» (p. 58). 

Além dos intrusos brancos contribuíram os vizinhos índios para a destruição da infeliz 
tribo. Nimuendaju conta que um bando de 60 a 70 Opaié atravessou, em 1908, o rio Paraná, 
regressando, porém, dois anos depois. É, provàvelmente, este o bando que, segundo Horta 
Barbosa, foi assal,tado pelos Caingang paulistas que lhe tomaram crianças. 

Quando, em 1913, o Serviço de Protecção aos lndios tentou reunir os restos da tribo nu
ma reservação situada na margem do rio lvinheima, o número dos Opaié era, no cálculo de Ni
muendaju, cerca de 210. A tuberculose e, nos anos de 1917 e 1918, a «gripe espanhola» com
pletaram a obra de extermínio. Hoje, os últimos sobreviventes da tribo estão esparramados tra
balhando como vaqueiros para os conquistadores de suas terras. O general Malan descreve ràpi
damente um encontro que teve com alguns desses « Chavantes » em 1924 e reproduz na pran
cha pegada entre as duas páginas da s1w descrição cinco. fotografias deles, mostrando-os em 
roupas « civilizadas». O professor Erich Freundt esteve, em 1942, com duas famílias Opaié 
na cabeceira do córrego Sant'Ana, afluente do rio Pardo, Mato Grosso . 

Para estudar a cu,ltura dos Opaié é indispensável considerar os seus frequentes contactos 
corn os Guarani. Segundo Nimuendaju, eram, muitas vezes, contactos hostis, mas, de quando 
em quando, também pacíficos. Na opinião do mesmo pesquisador, os Opaié aprenderam des
ses vizinhos do sul o fabrico de canoas, tomando deles , além disso, o costume de perfurar o 
lábio inferior . Distinguem-se deles, porém, pelos dados mitológicos recolhidos por Nimuendaju, 
pelo facto de t·aguearem, de preferência, pelos campos, em vez de levarem, como os Guarani, 
uma 1·ida essencialmente sedentária de lavradores de terras arrancadas à selva, e, por fim, 
pelo costume de dormirem no chão e não, como esses, em redes, sendo que já o tamanho .e a 
pouca solidez da choça opaié impedem que aí se armem tais leitos suspen.sos. 

,lfanizer, descre1:endo ligeiramente as danças dos Opaié encontrados por ele perto de 
Aquidauana, menciona que os seus chocalhos eram muito pequenos, em comparação com os dos 
Caduveo, ao passo que as suas flautas se assemelhavam às destes habitantes do Sudoeste de 
Mato Grosso. 

São Paulo, Outubro de 1946. 
HERBERT BALDUS 
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!fla parte oriental de Mato Grosso 
a Serra das Furnas ou da Divisão forma 
o divisor das águas entre os sistemas flu
viais do Amazonas e do Rio da Prata. 
Ali, nos vastos campos cerrados do pla
nalto, encontra-se Tóri-páru, aldeia dos 
Boróro. Na língua desses índios "tóri" si
gnifica "pedra", "morro" e páru "ao pé 

de''. - O nome da aldeia significa, por
tanto: "Ao pé do morro". 

Entre os habitantes da aldeia, ocupava Battaruddu um lugar de 
destaque. Sendo apenas de estatura média, impressionava pela musculatura 
hercúlea, incomum mesmo entre os seus companheiros fortes e robustos. 
Descendente de um ilustre chefe, gozava fama como profundo conhecedor 
dos ritos, das lendas e cantos da trib.o. Daí o seu apelido Battaruddu - ''Quem 
sabe falar bem e ensinar os outros''. 

Seu largo rosto exprimia energia e confiança em si. As vezes apa
recia no tradicional traje de rigor: Pintava os cabelos com tinta verme
lha de urucu, usando uma coroa de tiras de folhas 
de palmeira. Do láb'io perfurado pendia um lindo 

tembetá com ornamentos em preto e branco e en
feitado com peninhas de arara vermelha. 

Afora a caça e a pesca, Battaruddu se 
ocupava com a fabricação de armas. Para alisar 
um arago, cacete feito do duro pau da aroeira, 
empregava o dente incisivo da capivara, amarrado 
a um cabo de madeira. 
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Óendo pais carinhosos, os índios Bo

róro tratam os filhos com ternura e desvelo. 

As crianças de Tóri-páru sãc bem lim

pinhas, pintadas e enfeitadas de diversas 

maneiras. 

Hábeis tecelões, esses índios adornam 

os filhos com fitas multicores de algodão, 

em forma de braceletes e turbantes. Há 

também adornos feitos de penas ou dentes 

de animais silvestres. 

Os desenhos no rosto servem para va

rios fins: curativos, preventivos ou sim

plesmente decorativos. 

São de cor vermelha ou preta. A tinta 

vermelha, de nome nonogo, é urucu. A tinta 

preta é feita de carvão vegetal triturado, 

que se aplica a seco, em pó, ou misturado 

com resina e gordura. 

Sobre a pintura, os Boróro grudam,. 

às vezes, penugens brancas. 

Vê-se, pela localização da pintura, que 

o menmo aqm retratado está protegido 

contra dores de cabeça e de dentes. 
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~ oucos minutos distantes de Tóri-páru desliza um córrego, em 
CUJaS águas os habitantes costumam banhar-se e pescar. 

A rede - buke na língua boróro - é estendida e amarrada em 

duas varas elásticas. 

Enquanto um homem remexe com um pau nas raízes submersas 

das árvores e nos buracos ribeirinhos, outro segura a rede aberta em baixo 

da água, procurando apanhar os peixes assustados. 
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A feJfa Bakororo J ka 
Quando um Boróro morre, os parentes cortam os braços com 

uma concha afiada e deixam escorrer o sangue sobre o cadaver, em meio 

de gritos e lamentações. 

Na praça da aldeia, os índios abrem uma cova de pouca profun

didade, onde enterram provisàriamente o cadáver. Decorrido certo tempo, 

exumam os restos e limpam os ossos cuidadosamente no córrego. Pintam

nos de vermelho e enfeitam os maiores com penas, guardando o esqueleto 

completo numa cesta. Por fim afundam a cesta nas águas de um pantanal 

vizinho . Uma vara erecta marca o lugar da sepultura definitiva. 

Os Boróro acreditam que a morte seja causada por um mau espí

rito, que, depois, como reparação, deve entregar uma fera aos parentes do 

defunto. É a fera encontrada e morta por um caçador especialmente deter

minado para procurá-la. Com o couro fazem a festa, na qual há o canto 

que começa: "Bakororo ika". 

No ano de 1941, ainda, realizaram esta festa. No pátio ergueram-se 

duas varas. Pendia, da mais curta, o couro de uma onça pintada. 

A tarde o aroetauarare, evocador de almas, tocou a flauta, m1-

ciando os ritos, mostrando, no peito, um bokkodori, adorno feito de duas 

enormes unhas do tatu-canastra. 





súbitamente Salll da casa-dos-homens um índio. magnificamente 

enfeitado. Levou sobre a fronte um pari!..10. diadema de penas de arara. 

No lábio inferior trazia um tembeld ~ no septo nasal furado duas penas 

ele gavião. Empunhava em cada mão ~m chocalho de cabaça. Sacudindo 

estes instrumentos, deu uma volta ao redor do couro e parou diante do· 

seu lado artisticamente pintado. 

Antes de começar a festa, os índios cortaram a pele da onça em 

forma rectangular, e ornamentaram o lado interno com desenhos vermelhos. 

Dos dentes fizeram um enfeite peitoral e das garras uma coroa, que Batta

ruddu, o matador da fera, usou no acto final das cerimónias. 

O homem enfeitado murmurou umas palavras, sacudindo outra vez 

os chocalhos, e dirigiu-se novamente para a casa-dos-homens. Voltou logo 

depois, com dois companheiros. Depuseram na frente do couro um parih.10 

novo. Entoaram, então, um canto acompanhado ritmicamente pelos cho

calhos. 
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] untaram-se aos três homens mais dois. Depois, os cinco índios 

soltaram o couro da vara, cobrindo com o lado peludo o panko estendido 

sobre a esteira. 

Um deles devia ser parente próximo do defunto. Era um velhote 

pequeno e magro, que anteriormente havia arrancado os cabelos em sinal 

de luto. Os novos cabelos ainda estavam bem curtos. Foi ele também o 

único que não usou parzko, nem qualquer outro adorno. Aliás, nem todos 

os enfeites eram iguais. 

O pequeno grupo entoou o canto, do qual se destaca a palavra 

Bakororo. É o nome de um herói mítico. Sacudindo os chocalhos, cantando 

em voz alta, acompanharam a cadência, dobrando ritmicamente os joelhos 

para a frente e para os lados. Deram deste modo várias voltas. 
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Ouviu-se novamente o som rouco da flauta. Os dois que tinham 

chegado mais tarde, correram para a casa-dos-homens. Voltaram logo, car

regando nos ombros um rapaz, de cujas costas pendia um enfeite de lon

gas penas de arara azul e sobre cujos cabelos vermelhos fluctuava um 

topete de peninhas brancas. Sentado sobre o couro, representava a alma 

do morto. Subitamente o rapaz se levantou. Aproximou-se dele um dos 

homens, e lhe pintou com tinta preta o corpo inteiro, menos a metade su

perior do rosto. Desenhou depois, com resina pegajosa, figuras em forma 

de ponta de flecha, e grudou penugem branca por cima. Dizem que este 

desenho triangular representa o rasto da capi vara, animal totêmicamente ligado 

ao morto. Assim decorado, o rapaz ficou de pé, apoiando as mãos na flauta. 

Enquanto os demais ficaram de lado, Battaruddu entrou novamente em função. 

Havia trocado o paril.'o pela coroa, feita das garras da onça, e trazia no 

peito um adorno de dentes da mesma fera. Com um movimento rápido do 

pé, levantou o couro, executando com ele uma dança em volta do rapaz. 

Depois todos se retiraram. Os parentes do defunto ofereceram à numerosa 

assistência grandes quantidades de bebidas e comidas. A festa acabou a altas 

horas da noite. 





A velhíssima Anoã é uma relíquia dos Caduveo. Guarda, ainda, 

as antigas tradições no fabrico da cerâmica. 

Serve-lhe, como matéria-prima, certo barro encontrado nas mar

gens do Rio Paraguai. Depois de ter assumido os contornos definitivos, a 

peça é ornamentada por meio de uma corda fina. Os hábeis dedos da velha 

imprimem a corda no barro ainda molhado. Os desenhos assim produzidos 

podem ser rectos, angulares ou curvos. Em seguida, Anoã pinta a panela 

com um líquido vermelho, obtido do óxido de ferro triturado e misturado 

com água. Imediatamente depois de cozida, tira a vasilha do fogo, ainda . 
quente, e enche certas partes do desenho com resina de pau-santo. A su

perfície fica, assim, preta e brilhante. Afinal, misturando água com barro 

branco, lava a panela no líquido leitoso obtido. 

Depois de secar, a índia esfrega a peça com a mão. A matéria 

branca sai, desse modo, da superfície, incrustando-se nas linhas marcadas 

pela corda. A artista obtém o conjunto de quatro coré~ · amarelo, verme

lho, preto e branco. 





Como as nossas meninas, as crianças 

Caduveo gostam muito de brincar com bo

necas. Estas bonecas, talhadas de madeira 

e às vezes enfeitadas com pequenos cola

res de contas, são, na maior parte, repre

sentações modernas. 

Entre as índias, a pintura do rosto, 

ainda hoje, é comum, mas sem a perfeição 

artística de outrora. As mulheres casadas 

cortam os cabelos na altura do lóbulo da 

orelha, enquanto as moças deixam fiuctuar 

livremente as madeixas compridas, lisas e 

brilhantes. O costume de arrancar as so

brancelhas e pestanas não é mais praticado 

pela nova geração. 

Continuam, porém, a limar os dentes 

mc1s1vos, o que dá ao rosto certa expres

são selvagem. 
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!JJivia, em 1940, entre os Caduveo, um velho índio Chamacoco, 

outrora roubado da vizinha tribo. O ex-escravo, de nome ''João Gordo'', 

gozava de alta consideração como feiticeiro e competente curandeiro. Do 

cruzamento com os Chamacoco, resultaram tipos de rosto largo e lábios 

grossos, como a mulher aqui retratada. 

Há muitos anos, os Caduveo deixaram de roubar crianças. Hoje 

se ocupam com a criação de gado, trabalhando também como vaqueiros e 

lenhadores nas fazendas. 

Seus ranchos, construídos de pau-a-pique e cobertos de folhas de 

palmeira, têm portas, mas não têm janelas. Costumam dormir em catres de 

couro. 
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( U riyi volta da caça. Esta contente, pois consegum matar um 

m1co incauto, que surpreendeu roubando milho na plantação. Leva o bicho 

em uma cesta. Na outra mão segura um arco comprido e um maço de 

flechas. A haste das flechas é feita de caniço e a ponta farpada de madeira 

escura. A flecha de ponta em botada serve para caçar pássar~s. 

O nome do caçador alude, aparentemente, à sua barba, pois na 

língua opaié a palavra uriyi designa este atributo masculino, aliás raro 

entre índios . 
... ruma madrugada, Uri) i pescava. Como isca servia a cabeça de 

um porco do mato, jogada na água e amarrada na raiz de uma árvore 

frondosa. Bem escondido, o índio esperava os peixes que fossem atraídos, 

para atirar os maiores com as suas flechas certeiras. Os peixes eram assa

dos pela mulher, sobre uma grelha. 
Os Opaié, sempre de bom apetite, comem quase tudo que estiver 

ao seu alcance, lagartos, sapos, caramujos e também larvas gordas de 

besouro. 





A choupana dos Opaié não tem paredes. Pode-se dizer que con

siste de enorme tecto de folhas de palmeira, atingindo quase o chão. Este 

telhado, erigido sobre sólidos postes, defende da chuva e do sol, mas não 

do vento e do intenso frio, que se faz sentir nas noites de Junho, no sul 

de Mato Grosso. Para protegerem-se contra este frio, os Opaié e"cavam 

no chão da cabana uma cova, forrada de capim seco. Durante o Inverno 

costumam dormir nela, envolvidos em peles de animais silvestres ou co

bertores de lã, que conseguem em pagamento de trabalhos prestados aos 

fazendeiros vizinhos. 

Boa cozinheira é a mulher de Uriyi, velha de nanz comprido e 

olhar desconfiado. 

Num buraco, de cerca de um metro de profundidade, ela coloca 

pedras, acendendo fogo, sobre· as mesmas. Depois deita na brasa um animal 

inteiro e fecha a cova com outras pedras, galhos, folhas e terra. Ela sabe 

muito bem o momento em que o assado estará pronto. 





O pequeno povoado Opaié consiste apt11as de duas choupanas, 

situadas perto de um córrego, na bacia do Rio Pardo, afluente do Rio 

Paraná. Cercando as cabanas, alguns jiraus de madeira tosca, em cima dos 

quais, segundo informam, os índios dormem durante a estação quente. 

Outro Opaié, homem alto, magro e taciturno, lembra um velho 

"Lord", não só pela aparência física, mas também pelas maneiras distintas, 

frias e reservadas. A pele bem morena e o pequeno furo no lábio inferior 

- que Uriyi, aliás também possui - são os seus caracteres indígenas. 

• 
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