
Champukwi: um professor Tapirapé

Devo ter visto Champukwi logo que cheguei a Tampiitawa, pois os
presentes foram distribuídos para toda a população no dia da minha che
gada. Mas, na época, não o distingui, nem ele se destacou dos outros
homens da aldeia. Seu nome não apareceu nas notas tomadas durante meu
primeiro mês entre os Tapirapé.

Para mim, e ainda mais para Valentim Gomes, as primeiras se
manas na aldeia Tapirapé foram um período de adaptação a um mundo
estranho e muitas vezes confuso. Três jovens Tapirapé tinham passado
alguns meses no porto das missões, aprendendo a expressar-se em um
português rudimentar com vocabulário limitado a substantivos e verbos
básicos. A princípio, nosso maior problema foi a comunicação, no que
aqueles jovens nos ajudaram. Afora eles, os únicos indivíduos que conhe
cíamos pelo nome, durante as duas primeiras semanas, foram os chefes
das nove grandes malocas da aldeia. Mas mesmo os nomes desses ho-
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mens, tais como Opronunchwi, Wantanamu, Kamanaré, Maria-pawungo
e Okane, que deste modo são citados neste livro, foram difíceis de gravar.

Durante as primeiras semanas em Tampiitawa, comecei a estudar
intensamente a língua Tapirapé. Até poder usá-la, pelo menos de forma
razoável, limitei-me a observar e anotar apenas os aspectos materiais
da cultura Tapirapé que saltavam aos olhos, e, mesmo esses, usualmente
necessitavam de explicações. Visitei suas roças, olhei as mulheres fa
zendo farinha, tanto da variedade venenosa quanto "doce" de man
dioca, e potes de barro. Observei os homens tecendo cestos de folha
de palmeira e manufaturando arcos e flechas, enquanto estavam sentados
nas redes da casa dos homens. Estes e muitos outros aspectos da cul
tura Tapirapé podiam ser registrados em notas e fotografias, enquanto
estudava sua língua.

Os Tapirapé são amistosos e bem humorados e pareciam deleitar-se
com os forasteiros que se encontravam entre eles. Achavam nossas ações
e nossos gestos divertidos; as explosões de gargalhadas que acompanha
vam as conversas que podíamos ouvir, mas não entender, pareciam esti
muladas pelas estórias do nosso estranho comportamento. Por outro lado,
nossa presença era materialmente valiosa, porque o sal, facas, agulhas,
contas, espelhos e outros presentes que trouxéramos eram altamente apre
ciados. Em pouco tempo, algumas dessas pessoas começaram a se iden
tificar individualmente. Havia Kamairahó, líder de maloca, que nos re
cebeu muito bem; um menino de cerca de seis anos, chamado Awanchowa,
que me seguia por todos os lados e literalmente aboletava-se em nossa
pequena casa, com os olhos fixos no grande saco de sal, que comia da
mesma maneira como nossas crianças comem guloseimas. Tanui, uma
mulher de meia-idade (cujo cabelo foi cortado bem curto, indicando
que um parente próximo havia morrido recentemente) e que muitas vezes
nos trouxe comida de presente. Gradualmente, várias pessoas passaram
à destacar-se como personalidades distintas. Entre elas, Champukwi. Não
me lembro em que circunstâncias o conheci, mas seu nome começou a
aparecer regularmente em minhas notas de campo, um mês depois da
nossa chegada. Tornou-se meu melhor informante e, passado algum tem
po, meu companheiro inseparável.

Como disse, Champukwi devia ter uns 25 anos em 1939. Era alto
para um Tapirapé, medindo cerca de um metro e sessenta e oito, consti
tuição forte, porém magro, pesando cerca de 70 quilos. Como todos os
Tapirapé, usava franja e rabo-de-cavalo. Era uma espécie de "almofa-
diiiia", pois seus pés e panturrilhas estavam pintados com um intrincado
desenho, e usava pulseiras feitas de crochê em cordão de algodão tingido
de vermelho. Desfrutava, obviamente, de algum prestígio entre os ho
mens de sua idade: tratavam-no com deferência, sempre procurando um
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lugar para que sentasse no banco encostado à parede da nossa casa.
Logo fiquei sabendo que vários anos antes havia passado algum tempo
na sede de uma missão e que sabia algumas palavras em português. Era
casado e tinha uma filha de dois anos. Sua mulher, não muito atraente
para os padrões Tapirapé, parecia ser um pouco mais velha que ele e
estava grávida quando nos encontramos pela primeira vez.

Champukwi parecia mais paciente do que os outros índios diante
de minhas tentativas de aprender sua língua e obter informações. Ele
repetiria uma palavra, uma frase ou uma sentença várias vezes até que
eu pudesse grafá-las foneticamente. Recorria ao seu pobre português e
mesmo à mímica para tornar claro o que queria dizer. Naturalmente
sua paciência era temperada com presentes de miçangas, ferramentas e
sal que eu providenciava de tempos em tempos. Após alguns dias, co
mecei a não ter perguntas para fazer a Champukwi, quando habitual
mente, nos fins de tardes, vinha à minha casa. Era a hora em que
outros índios gostavam de nos visitar. Não raro, concentrava-se em nossa
casa uma multidão de homens, mulheres e crianças e, ainda, animais
de estimação dos Tapirapé — situação não muito propícia para entre
vistas etnológicas e, menos ainda, para registro sistemático de vocabulário.

Certa ocasião perguntei a Champukwi se podia acompanhá-lo à roça.
Lá, alternando a ajuda para o corte do mato e o descanso na sombra,
pude desenvolver um arremedo de entrevista. Muitas vezes, enquanto
ele trabalhava, eu formulava perguntas a meu hesitante Tapirapé e era
capaz, pela repetição, de entender suas respostas. Embora os outros mem
bros da aldeia começassem a gracejar sobre a propriedade da nova roça
de Champukwi como sendo de nós dois, aqueles dias foram muito va
liosos para minha pesquisa. Champukwi ensinou-me os rudimentos da
cultura Tapirapé. Isto se deu na estação seca quando derrubava as ár
vores de maior porte e limpava o mato rasteiro para abrir sua roça.
Não o vi queimar o sítio em fins de outubro, mas estava presente em
fins de novembro quando plantou milho, feijão, pimenta, inhame, banana
e brotos de mandioca. A mulher de Champukwi veio plantar algodão.
Suas plantações eram como um labirinto sem ordem, não como as nossas
roças, plantadas em ordenadas fileiras.

Caminhando através da floresta, indo ou voltando da roça de Cham
pukwi, muitas vezes caçamos jacu. Eu tentava ensinar-lhe a usar meu
rifle calibre 22, mas ele tinha dificuldade em entender a mira e perdia
continuamente o alvo. Esforçava-se, por sua vez em mostrar-me o jacu
escondido na copa das árvores, mas eu raramente avistava os pássaros
antes de voarem. Por isso, nossas caçadas não eram muito produtivas e,
desgostoso, Champukwi recorria ao seu arco e flecha. Somente no fim
do ano, após ter praticado atirando em latas de conserva, pôde Cham-
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pukwi dominar o uso do rifle, e a habilidade recentemente adquirida
aumentou seu prestígio entre os Tapirapé.

Contudo, minha amizade com Champukwi realmente começou quando
contraí malária, cerca de dois meses após nossa chegada. Durante os
primeiros dias da minha doença, eu reconhecia pouca coisa ao meu redor.
Falaram-me que enquanto um xamã profetizou a minha morte, outro
tentou curar-me fazendo massagem, soprando fumaça de tabaco sobre
meu corpo e tentando sugar o "objeto" que causava a febre. Evidente
mente, seus esforços, mais os tabletes de Atobrine administrados mais
tarde por Valentim Gomes, conseguiram debelar - minha febre. Convenci-
me, porém, de que a convalescença seria demorada. Incapaz de sair de
casa por quase três semanas, passei dias e noites deitado na rede. Quando
os índios perceberam que eu estava me restabelecendo e não morreria,
nossa casa transformou-se, nos fins de tarde, num local de reunião de
quase toda a aldeia. Os Tapirapé não somente vinham ver-me (a comu
nicação ainda era difícil) mas também se encontrar e contemplar os
pertences do tori. Isto foi bom para a pesquisa etnográfica. Contavam
estórias, não somente para me distrair, mas também para entreter uns
aos outros. Ao tentar explicar-me um mito, um homem encontrar-se-ia
de repente contando o mito para todos os presentes. E neste ambiente
ouvi (e vi) estórias Tapirapé contadas como devem ser: como narra
ções dramáticas recitadas com vivacidade e considerável imitação dos
animais, que com muita freqüência, eram as personagens principais da
estória. Mas, usualmente, perdia o fio da meada e pedia que a lenda
fosse repetida vagarosamente.

Champukwi foi um visitante assíduo durante minha convalescença.
Vinha toda manhã, quando de passagem para a roça, e acostumou-se a
tomar o café da manhã conosco. A tardinha, após ter retornado de sua
roça, aparecia para "conversar" — muitas vezes, recontando lentamente
as estórias e incidentes que eu tivera dificuldade de entender na noite
anterior. Vários dias, durante este período, não trabalhou em sua roça
e sentava por duas ou três horas falando. Entendeu que devia falar
pausadamente e muitas vezes repetir, para que eu pudesse tomar nota.
Percebeu o significado da escrita, pois tudo o que eu anotava em meu
caderno poderia repetir mais tarde. Compreendeu ainda que eu não es
tava tão interessado em aprender a falar a língua Tapirapé, mas sim
assimilar o seu estilo de vida. Como ocorre, em geral com quem en
tende e fala precariamente uma língua estrangeira, a comunicação só se
torna possível com alguém acostumado aos erros e ao escasso vocabu
lário do interlocutor. Por isso, pude entender e fazer-me entender me
lhor por Champukwi do que por qualquer outro Tapirapé. Além disso,
como ele passava longas horas em nossa companhia, foi aprendendo
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português com Valentim Gomes. — Isso me ajudou a traduzir palavras
e frases recém-aprendidas em sua língua, e até mesmo as explicações
que Champukwi me deu de costumes Tapirapé. Dessa forma, meu amigo
tornou-se, conscientemente, meu mestre e todos s© deram conta disso.
Durante os dois meses seguintes, tivemos sessões diárias, algumas curtas
e outras com duração de duas ou mais horas.

Em 1939, achei necessário deixar Tampiitawa e ir a Furo de Pedra
comprar suprimentos e recolher minha correspondência. Valentim e eu
havíamos subido o rio Tapirapé impulsionados pelo motor de popa de
meu colega antropólogo William Lipkind. Agora tínhamos de remar rio
acima e o nível das águas havia baixado, sendo necessário empurrar
nossa canoa em determinados trechos. A malária me enfraqueceu; ppr
isso alguns índios, inclusive Champukwi, se ofereceram para acompa
nhar-nos. Não era aconselhável levá-los para Furo de Pedra. Primeiro,
devido à sua suscetibilidade a gripes e outras doenças. Segundo, nao
estando acostumados a roupas, dinheiro e comidas, bem como aos cos
tumes e regras de etiqueta, ficariam inteiramente dependentes de nos
durante a permanência na comunidade fronteiriça. Apesar disso, não re
sisti à tentação de levar meu melhor informante e Champukwi nos acom
panhou a Furo de Pedra. A viagem foi lenta. Dois remadores experi
mentados em uma canoa leve, poderiam realizá-la em três dias; nós
levamos oito. Champukwi foi de pouca ajuda no rio, pois os Tapirapé
eram, até então, um povo da floresta. Apenas uns poucos tinham via
jado de canoa e era de admirar que Champukwi pudesse nadar. Embora
mais resistente do que eu, seus esforços em remar punham em risco o
equilíbrio da canoa. Somente Valentim era competente remando. Con
tudo, Champukwi matou muito peixe com seu arco e flecha. O fim da
estação seca havia atraído a caça das savanas para as margens do no
Tapirapé e pudemos matar veado, mutum e patos-selvagens. À noite
acampávamos numa praia, onde coletávamos ovos de tracajá. Somente
os mosquitos, que fervilhavam ao entardecer e no início da noite, per
turbaram nossa viagem. Foram dias memoráveis e meu reconhecimento
foi partilhado, creio, por Valentim Gomes e Champukwi.

Em Furo de Pedra, Champukwi adaptou-se com incrível rapidez.
Sua curta visita ao posto das missões, quando jovem, contribuiu sem
dúvida para esse ajustamento. Sem embargo, ocorreram pequenos pro
blemas e incidentes. Os sertanejos de Furo de Pedra estavam acostu
mados com índios, pois, próximo, havia uma aldeia dos semi-aculturados
Karajá, que freqüentemente visitavam e negociavam no povoado. Con
tudo, Champukwi tornou-se objeto de curiosidade, uma vez que só ti
nham visto um único Tapirapé. Os moradores locais convidavam-nos a
entrar em suas casas e ofereciam-nos café e doces. Tanto Valentim quanto
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eu nos esforçávamos para controlar seus movimentos, temerosos de que
ele pudesse expor-se a uma infecção respiratória (ele não contraiu ne
nhuma) ou que a hospitalidade dos sertanejos o persuadisse a beber
aguardente. À diferença de outras tribos, os Tapirapé não tinham fami-
liaridade com qualquer bebida fermentada. Conforme o próprio Cham-
pukwi relatou, ele tentou tomar cachaça uma única vez em Furo de
Pedra; achou-a desagradável e de gosto ruim. Contudo, àquele tempo,
houve momentos embaraçosos, embora hoje pareçam divertidos. Um dia,
quando comprei várias dúzias de laranja na rua, Champukwi calma
mente tirou a calça que vestia para fazer um saco, atando-lhe as pernas,
a fim de levar as frutas para casa. Em Furo de Pedra, ele muitas vezes
andava nu em casa. Mesmo a cozinheira que vinha preparar nossas
refeições acabou acostumando-se com sua nudez. Contudo, algumas vezes
esquecia de se vestir quando saía à rua. A cozinha rural brasileira, em
parte de influência indígena, parecia agradar Champukwi. Mas ele não
se sentia confortável à mesa, preferindo sentar a um canto, num banco,
durante as refeições.

A reação de Champukwi a esta forma rural da civilização brasileira
não era, de forma alguma, infantil. Na excursão, tornou-se etnólogo. Pro
curou ver as roças que proviam comida para tanta gente (a população
de Furo de Pedra não excedia 200 pessoas). Ficou fascinado pelas má
quinas de costura. Foi a uma missa católica realizada na pequena capela.
Viu homens e mulheres dançando aos pares. Formulava perguntas a res
peito desses e outros estranhos costumes. Como no caso do antropólogo
que tinha vivido em sua aldeia, sua curiosidade às vezes tornava-se in
conveniente. Observava o interior das casas e algumas vezes entrava sem
ser convidado. E seguia as mulheres até seus recatados locais de banho
no rio Araguaia para descobrir se havia diferenças anatômicas entre
elas e as de sua aldeia. Chegou a tentar aproximações sexuais com mu
lheres do vilarejo, o que era muito arriscado tendo em vista as normas
machistas de comportamento vigentes na sociedade rural brasileira. Des
contado tudo isso, Champukwi granjeou estima dos moradores locais du
rante as duas semanas de visita a Furo de Pedra. Seu português melho
rava à medida que visitava as pessoas, e recebeu presentes baratos, tais
como anzóis, garrafas e latas vazias. Continuei trabalhando com Cham
pukwi durante todo o tempo em que estivemos ausentes da aldeia. Falou
dos antagonismos, mexericos e cismas na aldeia Tapirapé, os quais hesi
taria em relatar em outras circunstâncias. Contou casos de adultério e

da crescente determinação de um grupo de parentes em assassinar Uru-
kumu, o poderoso pajé, devido à suspeita de feitiçaria.

Depois de duas semanas em Furo de Pedra, achei que devia subir
o rio Araguaia até a estrada de rodagem e daí para o Rio de Janeiro.
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Pedi a dois sertanejos que levassem Champukwi até certo ponto do rio
Tapirapé de onde poderia alcançar sua aldeia em um dia de cami
nhada. Retomamos, Valentim Gomes e eu a vagarosa travessia rio acima.
Dois meses depois, recuperado da malária e com novos suprimentos,
refizemos o trajeto, descendo o rio Araguaia e subindo o Tapirapé para
passar com os índios a longa estação chuvosa, que vai do início de
dezembro até junho. Lá estava Champukwi à nossa espera, ajudando-nos
a consertar e ampliar a casa. Retomamos a antiga amizade, estreitada
agora pela experiência da viagem a Furo de Pedra e pela sensação que
muitos antropólogos experimentam quando retornam às comunidades que
estudam: quem retorna é um "velho amigo".

Meu retorno no início de dezembro, marcou, contudo, o término do

que chamaria a primeira fase do meu relacionamento com Champukwi
como amigo e informante. Durante mais de 200 horas de conversação
(muitas das quais qualifico como entrevistas formais), aprendi muito so
bre Champukwi como pessoa e sobre a cultura Tapirapé. Soube que,
quando menino, ele deixou a Aldeia do Peixe, onde seus pais tinham
morri<io» para viver em Tampiitawa. Morou com o irmão mais jovem do
seu pai» Kamairá, líder de uma grande maloca. Revelou o nome que
recebeu na infância. Como disse, os Tapirapé mudam de nome várias
vezes na vida e o primeiro deles é, geralmente, o de um peixe, de ou
tro animal, ou um nome simplesmente descritivo, a exemplo de Mankai
"manga", ou Aneuma, "alguém preto". Dizer o nome de infância cau
sava risos e considerável embaraço, mas Champukwi não se furtou
em fazê-lo. Soube que sua primeira mulher morreu e que seus parentes
atribuíram a morte à transgressão de tabus alimentares impostos aos
futuros pais. A observância desses tabus o afligia de vez em quando.
Em duas excursões a savana, Champukwi comeu carne de veado. Trans
grediu tabus alimentares várias vezes durante a visita a Furo de Pedra.
Temia que a magreza de sua filha de dois anos fosse conseqüência
disso. Logo após minha chegada, no início de dezembro, sua esposa deu
à luz a uma menina. Teve um parto difícil que ele próprio atribuiu a
essas transgressões, assim como outras pessoas da aldeia.

Champukwi não era feliz no casamento. Tinha conflitos freqüentes

com sua segunda esposa. Ela não podia alegar que ele fosse mau prove
dor, já que trazia muita caça e trabalhava duro na roça. Mas Cham
pukwi confidenciou-me que não via atrativos nela; pelo menos, não era
tão atraente quanto outras mulheres da aldeia. Champukwi linha grande
senso de humor e adorava fazer gracejos comigo e Valentim. Contou
suas muitas aventuras extraconjugais, mal-disfarçadas, das quais já ou
vira falar. Não era para menos: deu às suas amantes miçangas que to
dos sabiam terem sido presenteadas por mim. Isto também causou pro-
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blema às mulheres, cujos maridos não tiveram qualquer dificuldade em
identificar a origem da dádiva. Certa vez, segundo Champukwi, a esposa
ciumenta agarrando-o pelo rabo-de-cavalo e espremendo seus testículos
prostrou-o na rede. Em outras ocasiões, revidou da forma usual em
casos semelhantes: recusou-se a carregar água do riacho, a preparar a
comida ou permitir-lhe dormir na rede que comumente partilham. Car
regar água de beber, cozinhar ou dormir em uma esteira é considerado
ridículo para um Tapirapé. Na ausência de seus amigos estrangeiros,
Champukwi teve de recorrer às suas parentes, e toda a aldeia tomou
conhecimento e divertiu-se com o caso. Em função disso, Champukwi
vinha constantemente à nossa casa para beber água, comer e dormir
em uma rede extra que tínhamos para os visitantes. Não eram poucos
os casos amorosos de Champukwi. Certa vez referiu-se às mulheres
adultas da aldeia classificando-as em duas categorias: — aquelas "que eu
sei como falar com elas" (para seduzir) e aquelas "que eu não sei como
falar com elas". Sua lista daquelas com as quais podia falar era extensa.

Em fins de dezembro de 1939, infelizmente, os romances de Cham
pukwi começaram a causar problemas tanto para mim, quanto para ele.
Algumas vezes, sua esposa vinha à minha casa perguntar se eu sabia
onde ele havia ido, o que não era difícil de imaginar. Certa feita, até
um irado marido apareceu para indagar do seu paradeiro. Suas ativi
dades de Don Juan evidentemente aumentavam. E a amizade para co
migo passou a afetar seu relacionamento com outros Tapirapé, que ti
nham ciúmes dos presentes que eu lhe dava. Circulou um rumor de
que tinha roubado uma tesoura quando na verdade eu lha havia dado.
Várias pessoas griparam e Champukwi foi acusado de ter trazido a in-
fecção de Furo de Pedra (de fato, ela foi provavelmente transmitida
por um sertanejo que nos prestou serviços no início de dezembro). Cham
pukwi procurou vingar-se pondo abaixo um dos principais pilares da
takana, desmoronando-a. Ninguém saiu ferido e a destruição da takana foi
rapidamente esquecida, pois ela era normalmente reparada ou mesmo
reconstruída a cada ano. No entanto, as pessoas continuaram a criticar
Champukwi e muitas das críticas giravam em torno do seu relaciona
mento comigo. Não havia segredos esotéricos na cultura Tapirapé (como
ocorre em outras) que não pudessem ser revelados a um estrangeiro. A
única exceção era o "segredo" guardado das mulheres de que os dança
rinos mascarados não são sobrenaturais, mas homens comuns. De minha
parte, tomava o maior cuidado para não revelar qualquer informação
pessoal recebida de um informante, Champukwi ou outro. Porém, em
uma pequena aldeia, os rumores são comuns. Um deles era que eu es
tava furioso e iria embora (então eu constituía um bem valioso); que
Champukwi contou-me mentiras a respeito de outros Tapirapé; que eu
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recusara dar um facão a um líder de maloca porque Champukwi insti
gara-me a não fazê-lo (recusei porque já lho havia dado).

Champukwi reagia taciturnamente a essa situação. Já não podia
contar com suas visitas nem com nossas entrevistas. Estava sempre com

um aspecto sombrio. Certa ocasião deixamos de oferecer-lhe café e ele
se retirou ofendido. Voltou no dia seguinte alegre e brincalhão, mas não
tinha mais a paciência necessária para responder minhas perguntas como
anteriormente. Recordo que, ao voltar de uma caçada discutiu com a
esposa, bateu-lhe com a lâmina do facão e partiu furioso. Carregou
a rede da família e um cesto de farinha, dormindo quatro noites na
floresta, perto de sua roça. Logo após ter largado a mulher, tomou a
de um homem mais jovem. Os dois homens tiveram uma conversa calma
mas tensa, porque ficou provado que a jovem preferiu Champukwi. Diante
disso, o marido abandonado mudou-se para a takam. A ex-esposa de
Champukwi e as duas filhas continuaram a viver com seus parentes,
o que é uma regra Tapirapé.

Mas a mudança de cônjuge causou tensão entre Champukwi e
parentes da ex-esposa, e os do marido abandonado; a par disso, tinha
agora um novo conjunto de parentes afins para agradar. Vi-o poucas
vezes no primeiro mês do novo casamento; obviamente, estava evitando
nossa casa. Quando nos encontrávamos na aldeia, ou na takana, ele se
dizia ocupado, consertando a casa ou caçando. Discutir problemas emo
cionais com alguém de cultura tão diferente da minha, era difícil; e a
barreira da língua continuava sendo o maior entrave. Embora meu voca
bulário Tapirapé estivesse aumentando, era insuficiente para sondar a
fundo reações emocionais. Champukwi tampouco se sentia inclinado a in-
trospecções. De minha parte, nunca cheguei a entender de todo a re
jeição temporária de Champukwi — a mim e a Valentim, embora entre-
vesse algumas causas. Primeiro, a aparente influência que teria exercido
e a estreita amizade que nos unia atraiu o antagonismo de outros Tapi
rapé. Rejeitar, pois, o forasteiro contribuiu para sua reintegração na
sociedade. Segundo, razões profundas e mais pessoais, provavelmente,
causaram sua rejeiçãò, pois como falou muito sobre si próprio, receou
ter perdido prestígio a meus olhos. Pareceu-lhe óbvio, por outro lado,
que eu estava menos dependente dele, à medida que melhorava meu
domínio da língua e meus conhecimentos da cultura Tapirapé. re
jeição não era unilateral. Nesta fase, outros informantes seriam mais úteis
à minha pesquisa. Se não me falha a memória, (isto não anotei no meu
caderno de campo), irritei-me com a desatençâo de Champukwi e sua
falta de lealdade. . . a âx

Ao desabarem as primeiras chuvas pesadas de janeiro, todos nôs
ficamos mais ou menos confinados na aldeia, pois os rios e regatos
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inundaram a savana. Oe riachos da floresta transformaram-se em largos
rios difíceis e algumas vezes perigosos de atravessar. Chovia muitas horas,
todos os dias. As mulheres e crianças Tapirapé permaneciam a maior
parte do tempo em suas casas, ao passo que os homens e rapazes des
cansavam na takana. Mais uma vez, nossa casa tornou-se um lugar de
encontro e essa época foi muito oportuna para fazer entrevistas. Jun
tava-me aos homens da takana e, em casa, acolhia os visitantes. Nova
mente comecei a ver mais Champukwi, primeiro, na takana, depois,
quando voltou a ser uma visita constante. Agora, trazia sua nova (e
jovem) esposa. Gostava de vir tarde da noite, depois que todos se reti
ravam, seja para suas casas, seja para a takana, onde passariam a noite
inteira ca'ntando, costume comum nesta época do ano. Sob a luz de
uma lamparina a querosene, novamente empreendíamos nosso estudo da
cultura Tapirapé. Nunca mencionou o período em que se afastou, exceto
para queixar-se de que os Tapirapé fuxicavam muito.

Em fins de janeiro, começou o que poderia ser considerada a se
gunda fase do meu relacionamento com Champukwi. Nossa amizade
continuou firme, mas as conversas e entrevistas eram menos freqüen
tes. No mês seguinte, Champukwi tornou-se quase um assistente de pes
quisa. Continuou a dar-me valiosas informações e dados, mas quando
demonstrava interesse por um assunto que não conhecia bem aconselhava-
me a falar com alguém de maior gabarito. Recomendou-me Urukumu
para o assunto dos xamãs, mas ele próprio relatou sonhos que tinha
ouvido de outros xamãs. Explicou que não se tornaria xamã, pois viu
parentes seus, já falecidos, surrar violentamente pajés suspeitos de haver
provocado a morte de alguém por feitiçaria. Disse não estar seguro da
culpa desses pajés, sujeitos, não obstante, a ter morte violenta. Cham-
puWi tinha sonhos freqüentes, indício de vocação xamanística em po
tencial. Em alguns dos seus sonhos viu espíritos anchunga. Relatou o
fato apenas a um ou dois parentes e procurou ocultá-lo, a fim de não
ser pressionado para tornar-se xamã.

Champukwi esboçou as estórias de Petura, o herói ancestral Tapi
rapé que roubou o fogo do Urubu-rei, a luz do dia da coruja noturna,
o jenipapo dos macacos e outros bens culturais que beneficiaram os
Tapirapé. Persuadiu Maeuma, famoso por seus conhecimentos de mito
logia, a relatar detalhes desses mitos, ajudando a esclarecer o significado
de frases e a fazer-me entender mais completamente os enredos míticos.

Champukwi também chamou minha atenção para eventos que de
veria presenciar, e que sem sua advertência me teriam escapado. Por
exemplo: as lutas corporais, ocorridas no retorno de um grupo de
caça, entre os homens que tinham ido e os que haviam ficado na aldeia.
Esclareceu que os viajantes desconfiavam dos que permaneciam no to-
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cante a relações sexuais com suas esposas. Mostrou-me um cesto muito
bonito que um homem tecia e que eu deveria comprar para a coleção
que estava fazendo para o Museu Nacional. Avisou-me quando uma
jovem na casa vizinha estava para dar à luz. Assisti ao parto da criança
e fotografei o recém-nascido sendo banhado no regato. Nessa oportuni
dade, Champukwi insistiu com seus companheiros para celebrarem um
rito para que pudesse documentá-lo. Mais que um informante; passou
a participar da pesquisa, embora, é claro, nunca pensasse nesses ter
mos. De qualquer modo, parecia entender a tarefa antropológica de se
estudar uma cultura e, nesse processo, adquiriu compreensão e conside
rável objetividade sobre sua própria cultura e sociedade.

Entretanto, cabe salientar que Champukwi não desacreditava das
normas, instituições e crenças do seu povo. Embora me visse caminhando
com Valentim pela trilha através da floresta tarde da noite, recusava-se,
terminantemente, a acompanhar-nos. Tratava-se do caminho e lugar favo
rito das solitárias almas de Tapirapé falecidos, que podiam prejudicar
os viventes. Argumentou que os tori talvez fossem imunes a este perigo.
Quando esteve doente, tomou comprimidos que lhe demos, mas não dis
pensou o pajé. Tinha grande curiosidade em saber sobre aviões, auto
móveis e "canoas-gigantes" (navios de passageiros), que viu: nas revistas
que tínhamos trazido; mas dizia que os Tapirapé podiam ir mais longe
e andar mais rápido do que qualquer tori ou mesmo os Karajá. Na
verdade, seu interesse e entusiasmo por certos aspectos da cultura Tapi
rapé pareciam ter aumentado com a nossa presença. Quase todas as ceri
mônias Tapirapé envolviam canto coral'e Champukwi era um dos me
lhores cantores de sua Associação Pássaros. Sempre ficava satisfeito quando
vínhamos ouvi-lo e, particularmente, se nos juntávamos ao coral. Era um
excelente lutador ao estilo Tapirapé. Nossa luta corporal foi breve (ele
ganhou, embora eu fosse mais alto); e sua luta com Valentim Gomes,
que o ultrapassava em mais de vinte quilos, resultou empatada. Ao con
trário de muita gente que entra em contato com um mundo aparente
mente "superior", Champukwi nunca se mostrou desgostoso com seu
próprio sistema de vida.

Em junho de 1940 terminou meu período de permanência entre
os Tapirapé. As águas na savana — que tinha de ser atravessada a pé
para se chegar ao rio Tapirapé onde nossa canoa estava ancorada —
não tinham recuado completamente. Muitos amigos Tapirapé, entre eles
Champukwi, ofereceram-se para carregar nossa bagagem (que havia se
tornado mais leve após a última distribuição de presentes) até o rio.
Na noite anterior à partida, houve um festival com as canções usuais
para celebrar a fase final da cerimônia durante a qual um jovem "ata
seu cabelo". Champukwi, na maior parte da noite, comandou os cantos,
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mas, ao amanhecer, veio à nossa casa supervisionar o empacotamento
dos pertences dentro de caixas trançadas com folha de palmeira usadas
para qualquer tipo de carga. Champukwi distribuiu a bagagem entre os
homens mais jovens. Velhos líderes de grupos domésticos decidiram acom
panhar-nos, naturalmente sem carregar nada. A travessia foi lenta porque
estávamos todos cansados após uma noite de cantorias e o lamaçal que
tínhamos de atravessar dificultava a marcha. Foi preciso construir bal
sas para transportar a bagagem através de um riacho transbordante. Como
a maioria dos Tapirapé não nada ou nada pouco como Champukwi, nós
os tori o fizemos puxando as balsas. Tive a honra de atravessar o rio a
nado transportando -Kamairahó sobre a balsa (como ele voltou, nunca
soube). Após um dia e meio, atingimos o rio Tapirapé; na manhã se
guinte, embarcamos', descendo o rio. A última lembrança que guardo
de Champukwi é vê-lo acenar ao estilo tori quando nosso barco dobrou
a curva do rio.

Só voltei a visitar os Tapirapé em 1953, mas suas notícias me che
gavam a certos intervalos. Valentim Gomes voltou à região em 1941
como funcionário do Serviço de Proteção ao índio, encarregado de prestar
assistência aos Tapirapé. Em seu primeiro ano naquela função escreveu
o seguinte: "Informo que fui à aldeia dos Tapirapé em 26 de julho
(1941). Eles estão com saúde e havia abundância de produtos na roça,
tais como mandioca, inhame, amendoim e similares. Havia abundância'
de bananas. Mas, sinto dizer que, após tê-los deixado, 29 adultos e al
gumas crianças morreram: 15 mulheres e 14 homens. Entre aqueles es
tava Champukwi, melhor informante na aldeia e nosso melhor amigo."
Trocas de cartas trouxeram-me outras notícias de Valentim. De alguma
maneira, talvez a visita de sertanejos, trouxe a gripe aos Tapirapé. Foi
fatal a muitos, inclusive a um jovem vigoroso como Champukwi que
tinha prestígio e muitos parentes. Também por informação de Valentim
fiquei sabendo que Urukumu, o poderoso xamã, fora assassinado. Como
Champukwi previu, as suspeitas de feitiçaria vinham aumentando quando
eu ainda me encontrava na aldeia. Após a morte de Champukwi um
dos seus muitos "irmãos" (na verdade um primo, chamado por um termo
equivalente a "irmão") tinha entrado na casa de Urukumu tarde da
noite, matando-o a cacetadas.''®

Mencionei anteriormente que, em 1953, quando retornei ao rio Ara
guaia, encontrei somente 51 remanescentes do grupo Tapirapé, estabe-

118 Duranle a epidemia, o xamã e líder de grupo doméstico Wantanamu também
morreu. Irawu, assassino de Urukumu, era também "irmão mais novo" de Wanta
namu (ver capítulo 6).
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lecidos numa pequena aldeia próximo à desembocadura do rio do mesmo
nome, sob a proteção do SPI. Champukwi foi uma das muitas vítimas
dessa desintegração da sociedade Tapirapé. Na minha chegada, vários
dos seus parentes que sobreviveram receberam-me com a tradicional
"saudação lacrimosa" Para os Tapirapé, o retomo de alguém combina
a alegria de rever um amigo com a tristeza da lembrança daquele que
morreu durante a sua ausência. Tanto a tristeza quanto a alegria são
expressas ritualmente pelo choro. As pessoas falaram-me complacente
mente da perda do meu amigo e apresentaram-me um jovem, que era
somente um menino em 1940, mas que agora era conhecido como Cham
pukwi. Este rapaz passou vários meses e até estudou com os missioná
rios dominicanos no baixo rio Araguaia; por isso falava bem o por
tuguês. Ele lembrou meu relacionamento com seu homônimo e talvez
tenha sentido como eu, um estranho elo entre nós. Deste modo, por
poucos dias, o nome Champukwi foi novamente registrado no meu
caderno de campo como minha fonte de informações sobre a cultura
Tapirapé.
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