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O objetivo do ~rescntc laudo i recolocar em discussio a 

dcmarcaçâo .da Ãrea Indígena Igarap6 Kapana, situada no municí- 

pio de Boca do Acre, estado do Amazonas. o igarap6 Kapana e 

afluente da margem'~squerda do rio Purus em seu curso m~dio. 

A ãrea em qucstâo pertence ao povo Jilmamadi (Yam.:i.madi) ,com. 

posse imemorial comprovada, encontrando-se l1oje cm situ.:içâo de 

reduç~o de intensidade de riso. Seus habitantes vivem hoje dis 

persos 9or várias localidades do município de Boca do Acre, ten 

do procurado novos locais de moradia em função de contaminação 

por feitiço, que dizimou a maior parte de seus parentes. Comba 

se em apr-ec í.açôe s antropológicas p r e t e ndo d í s cu tí r a questão e 

contribuir- ótir; · uma c o Luç ào a d c q u a d a .:i c omu ní.cl a dc J.:im.:im.:i.cl.i que 

jã foi por demais vilipendiada em seus direitos e integridade, 

como bem mostra sua história recente. 

O povo Jam.:i.madi/Dcni f a La lin0u.:1 d a Llm:Í. l i.:-t l\ru\·Jc=t, c La s sí 

ficada ao lado da familia Aru;k (Rodrigues: 1986). Seu territó- 

rio tradicional compreendia urna vasta rcgi5o situada cn~rc o me 

dio Purus e o midio Juru~, afluentes do rio Solimões (i\mazo- 

11.::1~;). Ocupavam prcfcrcncialinentc a s .:irc.:i~ c c n r ra í.r: dos rios Xc1: 

nZí, Cuniuá, Manoriá, Pauí.rii., 'l'cuini, Inauini, Kapana , llojc cm dia ainda 

possuem aldeias nestes diferentes pontos, onde agrupam-se üpc- 

nas Jamamadi; em duas áreas misturam-se com Apurinã e Kulina. 

O contorno linguístico da área cultural Juruá/Purus ê prcdomi- 

.. : 
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nantemente Aruãk e Arawã, englobando is populaç6es Apurin5, Pau 

mari; Kulin~, Banva-Jafi~ al~m de uma área Kanamari, da familia 

linguística Katukina. 

A identificaçâo dos Jamamadi em termos linguísticos e cul 

turais ainda oferece dificuldades,dada a escassez de etnogra- 

fias precisas. Rodrigues(l986) identifica as línguas Deni, Jar~ 

wara, Kanamantí, Banva~Jafi, Yamamadi, todas da família Arawá; 

seria o caso de supor cinco povos diferenciados guc, no entanto, 

sâo tidos como Jamamadi cm diversas fontes. As comunidades do 

Xcru~, Caniuã e Marnori5 s5o denominadas Dcní e as do Inauini, 

Tcuini e Kapana são denominadas Jarnamadi. 
·-·· 

Em termos· culturais, a dificuldade provém d o própria erga 
1 - 

nizaçâo social, ainda mal compreendida. -Tradicionalmente as al 

dcias abr~gavam grupos de_pessoas com denominativos próprios 

acompanhados da palavra Deni. Assim as aldeias do Xcrn5 são com 

postas por Hava Deni, Makui Dcni, Kuniva Dcni etc. No Snnto An- 

tõnio (Inauini) moram os Sivakuã Deni. Os do Kapana s5o dcscc11- 

dentes dos Tanu Dení, Zumahi Deni, Anupi Dcni, zoazou Dcni,Sur~ 

ri Deni, Apturi- Dení. O mesmo ocorre nas demais aldeias. 

O estudo etnogrãfico mais detalhado a que se tem· 

foi feito por Koop e Lengenfelter (1983) em uma aldeia Dení do 

acesso - 

Cuniuá. Os autores constatam urna regra de casamento entre gru- 

pos agn~ticos, o que poderia indicar que os denominativos Dcni 

seriam clânicos. No entanto, n5o ~ possível tal afirmaç5o por- 

~ud0~~0 se pode avaliar at6 que ponto il dcpopulaç5o c o n d í, • 

çoes atuais de vida afetaram as regras tradicionais de casamcn- 
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O fato e que as comunidades atuais estão distanciadas 

umas das· outras, s5o aut6nomas e n5o mant6m contatos regulares 

entre si, Em Santo·Ant6nio, por exemplo, uma defasagem momcntã- 
J. 

1 
nea entre o nGmero de homens e mulheres jovens cria certa difi 

culdade para casamento. No grupo do Kapana registra-se alguns 

poucos casam~ntos de Jamarnadi com n5o indios. Alí5s, entre es- 

tcs a situação é mais grave cm função da dispersão do grupo, co 

mo ver-se-a mais adiante. 

Jamamadi não é autodenominação; foram assim chamados por 

outros, "gente -da ma ta 11, e o termo Den.i, scgundq um índio mora- 

dor do Lourdes significa criança. Assim, é provável, unifica-se 

o povo DenI, os criança, isto é, os nascidos Tanu, Zumahi e as 
~ 

sim por diante. Dizem alguns deles, os do Kapana, que não com 

prcendem o que fal~m os do Santo Antônio e que entendem· mcll1or 

os Kulina. B evidente que em regi5o tão vasta, mesmo antigamcn- 

te, o grau de autonomia das inGmeras aldeias Jamamadi fosse al 

to. ·Não se pode afirmar que fossem t3o isoludas corno o sao 

a tualmentc, mas, é de se supor que sua hi.s tór ia r c c o n te os tenha 

marcado com profundas desave~ça~. Os registros históricos ind! 
• I• 

cam um alto grau de mobilidade das aldeias e .::i. manipuluç5o d.::i. 

organizaç~o social com formaçâo constante de novas aldci~s, :.;ob 

chefias políticas aut6nomas, mantendo ~s~im n unidade a Ld ca . 

l\liás cs ta mod a Lí.d ad e de o r q an í, ~.:.tç3o poli t .i c a e :.;ocizll vo rí ( i- 

c.:i.-Llc tamb~m entre outras socicd~des trib.,is b~~.silcir.::i.s, espc- 

cialmente, no período em que não estavam sob forte pressão da 

ocupação de seus territórios pela expansão da sociedade nacio 

nal brasileira. 
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o processo histórico do qual r~ultou configuração 

atual do povo Jamamadi data aproxirnaJ~mcntc de um século. l\ ocu 

paçao do rio Purus pelos agentes e empreendimentos econômicos 

brasileiros e!ctiva-sc a partir de meados do século XIX. 

Antes disso,· a penetração na Amaz ô n í.a fez-se pelo grande 

rio Amazonas. Como bem o demonstra Moreira Neto (1988) foi a 

maior baixa que a populaç5o indígena sofreu, cm termos propor- 

cionais, na história brasileira. No s~culo XIX jã não existiam 

mais os habitantes das margens do Amazonas e das embocaduras 

dos seus grandes afluentes. É o caso dos Ornágua habitantes da 

embocadura do Purus. Ati este momento as tcntutivu.~ de coloniza 

ção do Purus foram frequentes, porém~ rnarcudas pelo insucesso . 
• 

Agentes da corõa portuguesa~e mission5rios, com base no desci 

mento da população indígena - mão de obra preferida, porque pr~ 

ticamente única no. região não c ons c qu í r am fixn.r+-s c rio a c í.ma , 

mas foram respons~veis pela dizimação da populaç5o do baixo Pu 

rus, como -é o caso da guerra desenfreada contra ou ~lura ~t6 

que conseg~issem estabelecer ali uma reduç5o. 

Nas primeiras décadas do XIX "já eram conhecidas as 

çoes Mura, Purus, Paranari e Cathanaxi'', j5 pacificadas e os 

n.:i- 

bravios Cathuquenas, Marnory e Chinaniri (conforme Kroemcr;l985). 

Krocmer informa que, antes mesmo de 1845, ~lanuel Urbano da En- 

carnação, colonizador do Purus, já comercializava com e conhe 

eia guatorze nações indígenu.s entre as CJUaiS o. J.:\liunBdi e é\ Apurin.:i.M.::i. 

nuel Urbano, incumbido pelo Governo da Província de descobrir 

uma ligação fluvial entre o Purus e o Madeira pura que se .:i.tin- 
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gisse o·Mato Grosso, chega at6 o alto Purus. Mesmo cJ.ssim, o rio 

~uru~,~~p.ser~- ~ota~mqntc conhecido at~ o s&culo XX.· 

A tónica dos trabalhos de Moreira Neto (1988) e de Kroc- 

mer (1985), apoiados cm ampla e confi5vel documentação hist6ri 

ca , é evidenc.ia·r a ocupação típica da amazônia, através de· um 

processo pontuado por fuses específicas, cuja base foi a explo 

raçio da mio de obra indígena atrav6s do trabalho forçado ou do 

dispêndio cada vez rna í.o r de horas de t r ab a Lh o pa r a a s a t Lv i d a 

des comerciais. Este processo é marcado por conflitos e guerras 

contra os indígenas (o tapuia da Caban.:i.gcm e as guerras contra 

povos específicos) que só t.c r-mí.n av am com [_;u;1 rcndiçc:ío to ta 1 ou 

com o csvaziamcn to da ruc; iiÍo que h.:ib.i c a v a m . ,'\.::. !.; izn f o r am ex ti n- 

t~s inúmeras tribus, provocando o vazio < tribal característico 

rcmuncsccntc 

acabou por fundir-se ao colonizador, ou então, cmbrcnhou-~c n~ 

mata, constituindo o que Moreira Neto chama de 5rcas de rcfGgio. 

Estas áreas de rcf6gio for~1n, at6 o principio do sêculo 

-XX, os médios e altos cursos dos .:i.flucntcs do Amazonas<? os cs- 

p.:i.ços entre eles existentes. Nos finais do século XIX a prod~ 

ção extrativista da borracha alcança estes refGgios impondo no 

VQ modalidade de ocupaç3o, de conflitos e assi1nilQçâo dos indi- 

gcnas. 

o processo e bastante conhecido e os J.:i.mamadi n.:i.o esc.:i.pa 

ram a ele. habitantes tradicionais de uma dessas 5rcas de rcfG 

gio, foram conhecidos como uma n.:i.ção bastante populosa,com mui 

tQs uldcias, pacíficos agricultores e cuçudorcs que prcfcriQrn 0 

distância do rio Purus. Assim é gue sua convivência mais cstrci 
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ta com os nio-indios dar-se-ã nos seringais, a partir de fins 

do s~culo,XIX, culminando com a explosão do cxtr~tivismo da bar 

racha na d6cada de :1940. 

Este período representa, de fato, para os Jamamadi, o fim 

de sua cxist~ncia ~orno povo aut6nomo. Ao lado do temor ãs incur 

s6cs guerreiras dos Apurin5, encontram-se a~ora cm situaç5o de 

inferioridade. Um relatório do SPI de 1912 relüt~·uma invüsi:io 

de peruanos caucheiros que, chegando a uma de suas malocas de 

surpresa, aprisionam a todos os que nela encontravam-se, levan- 

do-os para o cauchal distante dali. Muitos faleceram cm função 

da viagem forçada, sem alimentação. 

A partir dai o processo 6 tamb6m conhecido. O scringal, 

num primeiro momento, irnpõe~se com violancia. Os índios - sao 

atacados, assassinados ou condenados ao trabalho servil; por 

sua vez, atacam as colocações, matam e apropriam-se das mercad~ 

rias atraentes das quais s3o portadores os seringueiros, cspe- 

cialmente armas de fogo. Toda sorte de viol6ncias e atrocid~dcs 

s;o cometidas, sendo os 'índios suas ~aiores vitimas e a parte 

submetida. 

Mas o scringal acabarã por acomodar-se e a regularização 

das relações entre índios e seringueiros p~ssarão por fases ap~ 

~i0uQdoras. Isto dependeu sempre da cotaç~o dn borrQcha no mer 

cado internacional, das necessidades das grandes ind~strias dos 

po Ls c s d c s c nvo Lv Ldo s e cl.:i.:., gucrr.:.i~ mu ndí.a Lr. . 
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Maia recentemente novu mod~lid~de de ocupaç5o dn amnz6- 

nia, a partir de 1960, significar~ u dcstruiç5o dos modos trudi 

,cionnis de subsistência e de produç.:io comcrciul. O dcsm.:ito.mcnto, 

as madeireiras, as fazendas de gado, as plantações de seringuei 

ras, as mineradoras, o crescimento e o aparecimento de novos nu 

cleos urbanos; a luz elêtrica, as hidrelêtricas, o telefone, a 

televisão, as estradas de rodagem; o conflito agora estende-se 

tamb§m aos seringueiros e posseiros. 

O seringa! povoa hoje o imagin5rio de Índios, seringuei- 

ros, ex-seringueiros e lavradores na forma de uma nostalgia; a 

lembrança de um .passado bom, de fartura, de amiz~dcs e de uma 

rclaçâo ati certo 0ont~ profunda entre os sujeitos da trama se- 

ringalista amazonense. O patrão (dono do barrac5o que atende o 
~ 

seringa!) ~ra ''bom'',provia a todos com ns mcrc.::i.doriqs ncccss~- 

rias e era, substancialmente, o elo de lig~ç5o entre todos e 

de todos com o mundo exterior. 

No entanto, isto guc é hoje a J.IIW<Jcm no:,t.:íJ.c:iic.:.1 cio pd:.;~;c1- 

do - por sinal, mote comum na imnginaç~o brasileira, csscnci~l- 

mente por raz6es econ6micas, de modo que a constataç3o das difi 

culdades do presente s~o sempre remetidas a uma lembrança do 

passado pr6spero o singelo - cdnstitui-sc de f.::i.to cm fator de 

desagregação. 

Foi o seringa! que dividiu o povo Jum.::i.m.:idi. Atr.:i.vés dos 

pequenos rios o seringa! interpõe-se entre .:is aldeias, criando 

distãncias e atraindo os Índios cm diferentes direções. A pa~ 

tir disto, a localização das aldeias passa o ser designada pelo 
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nome do scringal. 9 povo do Kapana 6 encontrado no Laranjal e 

no Sfio Manoel.~Os remariescentes Zoazoa Dcni, que juntaram-se a 

eles vieram do são Francisco-· nomes de igarap~s, nomes de scrin 

gais. 

A aldeia do· Igarapê Kapana isolou-se e seus habitantes 

passaram a manter estreitas relações com os seringueiros d~ 

área. A extração da borracha e da castanha passam a ser sua ati 

vidade econôrnica ... mais importante. A lembrança, ainda forte dos 

habitantes da região, remete para grandes festas na aldeia, das 

quais participavam toda a vizinhança. Os rituais Jamarnadi, mui 

tos deles, estão associados à idéia de fartura, de ubundância 

dos produtos da roçu e 5s obriaaç5cs para com os mortos. Est<1s 

festas, com o tempo, metarnorfose<1ndo-sc cm "festas de bran- 

co", prof an a s , t.r an s f o rrna.r am+s c cm b a i, Lc s . De:.; se mo elo os J .:i.rn~11n;1 

di perdem sua força, deixando de cumprir suas obrig~ções ri- 

t.u a í.u , f Lo zuu a mercê doe o n p Lx i t.o s Lric o n f o r mo d o a . 

Ao lado das transformações ccon6micas, as doenças atuaram 

Gobrc os Jamamadi do Kapana de forma brutal. contain eles que ~s 

-pessoas começavam a to~sir, tinh.::tm f~brc e iam dcfi11hando .:i.t6 

secar e morrer. O sarampo, as gripes, a tuberculose e outrus 

doenças infect~-contagiosas fizeram vitimas inGmcras. N5o h5 

família sobrevivente que não possua longa lista de parentes 1nor 

tos. Filhos criados sem pais, velhos sem filhos ... 

É possível registrar uma sequência de epidemias que aba 

tem as duas aldeias (Laranjal e São Miguel) existentes no J\ap~ 

na a partir da d&cada de 1940, período guc culmina na d~cada de 

1970 e guc pode ser considerado como a fase fatal de dcsagreg~ 
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çao desta co~unidadc. No início dos anos 40 uma epidemia de 

t~berculosc,. cm 46 outra de sarampo. No principio dos anos 50 

o sarampo ataca os Zoá-Zoá Dcní do Ig. S~o Prancisco,obrigando- 

os a migrar para o Laranjal. Em 1957 um surto .de tuberculose le 

va os Zumahi Deni,· habitantes da cabeceira do Kap~na, ~ mudo. 

rem-sc para o Scringal S~o Jos~, na beira do Purus. Os morado- 

rcs de s. Miguel são atingidos, em 1964, pelo sarampo que os 

faz deslocarem-se para o Baixo Kapana. Finalmente, entre 1970 

e 1972, ~ grip~ atinge aqueles que ainda moravam na área do Ka- 

pana. 

Em depoimento prestado a equipe do CIMI, om 1985, o Sr. 

Armindo Ermenegildo dos Santos diz que nasceu no Seringal S. 

Miguel e que, po r t an t o , ···crTou-;.;c. junto co111 o s J atn.uuu d :i. c1o Kc1p::2_ 

na. Lembra que existiam duas malocas e cm cada umü delas 60 a . i 
80 casas. 'ºEu tinha uns 14 anos de idad~ (1946). A força dos 

índios morreu nessa doença. A doença deles foi negócio de sarum 

po. Quando batia a febre para sair o sarampo, eles esquentavam 

o corpo. AÍ ele saia daquela quentura pro tempo. hi que ele j5 

se apagava. Ai foi morrendo, foi morrendo e quando deu fé tava 

acabando com tudo. Foi na época que os Gruni tomavo.m conta de- 

les, foram lã. Ai foi que empatou deles se esquentarem no fogo 

e tratou de comprar remédio para tratur eles. AÍ foi que esca- 

pou a mctadc11• 

Joseph Beal Steerc rcgistr.:i acontecimento igual, .:i.fct.:indo 

o povo Jamamadi no rio Mamori5 na ~poc.:i. d.:i viagem que fez ao 

Purus. "Em junho de 1900, a p c n a s há nove mc s c s , o s t a e r a a r c 

t. ..• iclência de 130 pessoas e o c t.av a c c r c ad a por Lav ou r a s de o.çuc.:ir, 

milho e mandioca cuidadosamente tratad.:i.s. Ent5o um membro do. 
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tribo, que tinha ido at~ o Purus, trouxe o sarampo, contré.lÍdo 

dos viajan~es d~ um navio, e dentro cm breve ~les, ~arriam mais 

depressa do que os vivos podiam enterrar. Quando aparecia a fe- 

bre e a erupção, banhavam-se no rio e parece gue isso levava a 

mol6stia.para os p~lm6es e garganta e eles morriam de tosse. Fi 

nalrncntc aqueles q~e puderam escapar abandonaram a maloca e re 

fugiaram-se nos bosques,c mesmo assim muitos morreram na mar- 

gern dos caminhos e dos rios. O senhor Jo5o descreveu o lugar, 

auando de ·sua visi t.a nessa época, com os c a d àv c r e s e esqueletos 

espalhados,_as armas e as roupas dos mortos abandonadas em 

seus lugares. Depois que a moléstia cessou, ainda estavam vi- 

-vos uns trinta. Estes temiam voltar para a aldeia, mas estabele- 

c e r arn+s e perto dela." (Stcerc; 1949:73/7'1). 

d f - . f Tcn o por rc·crcncia fiUQ t.:r.::ic.1.i..ç.=ío cu l c u r « J. .). l:r .i, b u c m 

mortundade sem fim ao feitiço guc se abateu sobre eles. Seus xci 

mas (paj6s, feiticeiros) fora1n sendo acusados de rcsponsabilici~ 

de de tüo grande mal, que nio mais conseguiam combater. i\CUSJ.- 

:.;Õcs mútuas de feitiçaria e a s s a s sí n a t.o c pa s s a r am .:i dominar o 

ambiente social, de tal maneira, que a dispers~o constituiu-se 

cm :.;oluç5o incvit5vel. 

A estrat~gia tradicional de mudar o local d.:i cildcia quan- 

do esta era acometida por alguma desgraça, ou quando .:is àesuvcn 

ças políticas assim determinavam, esbarra com a nova configura- 

çao da região, especialmente na déco.da de 1970. Os Jo.marnadi 

nao tem mais a liberdade de dispor de seu tcrrit6rio, todo 

.~ 
J C\ 

ele 

ocupado por propriedades, agrupamentos urbanos e jâ plenamente 

controlado peio Estado brasileiro. Assim é que a terra do I<ap~ 

na e posta em quarentena, tendo 15 permanecido apenas poucas 
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As familias, perambulando pclh rcgi5o, vao aproximando-se 

de Boca do Acre. Alguns fixam-se ãs margens do Purus, outras 

cm ãreas pr6ximas 5 cidade. Cada pequeno agrupamento atual leva 

vida independente do outro e ainda paira sobre eles as descon- 

fianças que desagregaram sua vida comunitfiria. Pode-se mesmo 

falar em traumatismo social - marca de grande intensrdade que 

provocou perturbações desagregadoras. 

POPULAÇÃO ATUAL 

Loc.:ilidade N9. de c a s a s 

I(Jw.rapé Ikircma 
árcw. de colonização 11 50 

GoicJ.ba 
5rca de colonizaç3o 

Igurapé Preto 
área de colonização l 5 

Lourdcs 
R. Purus - antigo seringa! 27 

Maracaju 
R. Purus - antigo seringa! 3 17 

Igarapé Kapana 2 10 

Remanso 
R. Purus acima 17 ? 

Total aproximado da população: 134 

Obs; - não estão computados no total da populaç~o os moradores 

do Remanso e das pessoas que moram cm Rio Dranco. 
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Darcy Ribeiro chama de compuls5cs bi6ticas o surto depo~~ 

lativo que abate as populaç5cs indigenas por força da contamina 

ção de doenças epidômicas. Aponta dois fatores b5sicos rcspons! 

veis, Pela alta letalidade das epidemias cm sociedades tri- 

bais. Um é a não imunidade ou a vulnerabilidade biológica da 

população; o outro "se deve à abrupta paralizaç5o das ativida- 

des produtivas pelo acometimento quase simult3neo de toda a co- 

1nunidadc, o que, numa tribo indigcna, rcorcscnta verdadeira con 

denaç~o, uma vez que ela n5o conta com um ~istema de cstocagcm 

de alimentos que rermita fazer face a tais eventualidade~'' (R! 

beiro: 1970:278) 

Os Jamamadi do Ka p aria nzio foram "p a ci f Lc ado s " ~-:elo SPI e 

na~ contaram, em nenhum momento, com assist6ncia oficial.Forom, 
:r 

j sto sim, "amansados" por seringa listas e seringueiros, pessoas 

tambffim brutalizadas pela violEncia própria da i1n9l~nt~ç5o doLJ 

seringais. Deduzem-se, dai, algumas consc~u6ncias que .f o r mam 

sua hist6ria particular. Urna delas ~ a falta de rem~dios capa- 

zcs de superar sua vuJncr~cilidade biológicu. Outra e a per- 

cepçao confusa a respeito da causa das doenças e mortes. O pro 

prio Darcy Ribeiro (1970) relata casos cm sue a população acaba 

por associar o surto epid~mico com a presença de agentes n~cio 

nais e os incrimina pelo 15gro que representou o convívio pac1- 

fico. "Encarando a s do criç a s como s ê r c s s ob r c n a uu r a í c , que po- 

d í.arn ser evocados ou exorcizados, di ::i.:im c!uc só os remédio~; elos 

brancos podiam curar a 9ripc, o sarampo e outras mol6stias, PºE 

que elas eram provocadas pelos próprios brancos. Como argumento 

indiscutível mostravam que essas moléstias só faziam vitimas 

entre eles" (RibGiro: 1970: 316). 
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Abundonados 3 sua pr6pria sorte estes Jamilmadi s6 podiam 

contar com a refcr6ncia tradicion.:i.l para explicar fenõmcno t5o 

devas t.a d o r , li.inda no Ka po n a os mortos c r ain o n tcrrados e a s L:uní 

lias iam mudando o local de suas residências, Muitos são capa- 

zes de localizar os ccmit6rios cspalh.:i.dos pela 5rea - s~o inGme 

ros - e diversos locais onde estâo enterrados potes de ccrã1ni- 

ca. Como a doença é obra de feitiço e os s u r t o s Lc t.a i s succd.i arn- 

se, atribuiram o fcnõrneno a um feitiço sem precedentes, incon- 

trol5vcl. Depois que as famílias dispersaram-se, ningu&m mais 

ocupou a ãrea. ~renas a familia Vale apropriou-se de um· pedaço 

da terra do Kapana. Um dos irrn~os Vale intitula-se dono dessa 

fazenda, onde permanecem duas famílias Jamarnadi - únicos traba- 

lhadores da fazenda. li. família Vale h5 muitas d6cadas mantém o 

barrac;o na embocadura do Kapana.Patr6es dos indios, conhecem 

bem a sua hist6ria. 

B significativo o fato de que~ m.:1ior p~rte da area ( s âo 

125.000 ha pleiteudos para demarcaç3o) n5o tenha sido ocupada. 

_ Os mo r ado r o s vizinhos e o s e xp Lo r ado r c u dei rc<J.í..:Ío, ~L.inclt1 hoje, 

entram para quebrar castanha e para ~açar. Al9uns vizinhos con 

!.iidcram-sc donos de a Lquma s co Lo c a ço c u de c a r: L1nh;\ rn.is, ni.n o u ctu 

fixou moradia na ãrea indígena, nem plantaç5o, nem cri~ç5o de 

animais. Todos s~o unânimes em reconhecer que o tcrr~ doK.:1pan.:1, 

em sua margem direita, pertence aos Jamamadi. Além disso, a p~ 

tEncia do feitiço 6 incontestãvol. 

os Jamarnadi percorrem longas dist5nci~s e esporadicamente 

voltam ao Kapana. No Ültimo ano os homens foram coletar cas- 

tanhas na ârea. Esta atividade, guc pa~~oLt a constituir-se cm 
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fonte de renda monctãria para a comunid~dc a partir de 1950, so 

6 possível d~ sçr realizada no ~apana, haja vista que as atuais 

localidad9s de moradia reduzem-se a pc~uenas ãreas onde os cas 

tanhais não existem mais. Por isto, deve-se considerar que a 

terra não foi· de fato ~bandonada; sendo fonte de subsist6ncia, 

apenas reduziu-se a intensidade de uso. 

f precis9 compreender com muita ponderação o significado 

da feitiçaria para as sociedades indígenas. Ela 6 parte intc- 

rante· do fenômeno magia guc, pode-se dizer, constitui-se no 

grande arcabouço explicativo destes povos. Jã bastantb cstudad~ 

pela antropologia a magia é o paralelo da ciência. O que se 

se constata.& auc ambas, magia e ci~ncia, s5o modos de conhecer 

os mesmos fen6menos - os fcn6mcnos da vida. A id6ia auc temos - 

n6s ocidentais - de que a ~iôncia.supl.::irrta as crendices, serve 

apcnns a nossa vaidcJ.dc, alimentando urna suposta superioridcJ.dc 

de espírito. Claude Livi-Strauss jã dcmo11strou muito bem ~uc a 

ci6ncia e a magia são dois modos de pensar, n5o procedendo a 

id~ia evolucionista de que uma supera a outra. Ci6ncia e ,u~~iJ 

·convivem ncJ.s sociedades modernas e, 6 provâvcl, conviverão cn- 

quanto existir a humanidade. 

O mito e a magia surgem com a pr6pria csp~cie humana, 
- suo 

necessidades do espirita, funções do pcnsnmc11to. Assim 6 que cJ. 

magia insere-se no complexo modo de pensar humano e rcsguard.:i 

o fenômeno religioso, psíquico e o conhecimento cm geral. 

11Não há, pois razão de duvidar da cfic5cia de ccrt.::is pr~ 

ticas mãgicas,·mas, vê-se1 ao mesmo tempo, gue a eficãcia da mcJ. 
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gia ·implica na crença da magia, e que esta se apresenta sob 

trªs a~pectos complementares: existe, ~nicialmente, a crença do 

feitice iro na eficácia de suas tÉ?cnicas-; em seguida, a crença 

do-doente que ele ·cura, ou da vitima que ele persegue, no poder 

do pr6prio feiticeiro; finalmente, o. confiança e as exig~ncias 

da opinião coletiva, que formam ã cada instante uma esp6cic de 

campo de gravitação no seio do qual se definem e se situam as 

relações entre o feiticeiro e aqu8les que ele enfeitiça". (C. 

Lcvi-Strauss: 1970:18~). 

Segundo Koop e Lingenfelter (1983) os xam5s deni,chamados 

Dsupineh~, s5o responsáveis pelo cuidado com a~ pcsso~~ doc11tc~ 

pelas festas e cerimônias públicas.de co.samcnto, quando ent~o 

implantam os espíritos dos filhos no ventre da futura mãe. Eles 

.silo cspc<;=iillis tas cm cançõc~s e s cu p r inc.1 pa I p a p c L é p r o c u i:,11.· 

ter vis5es e comunicar-se com o mundo dos espíritos para expli- 

c a r a morte, as doenças e de terminar as é1ç-Õe s que d c v c m ser e x c . - 

cutadas pelas pessoas com o fim de prevenç3o de desgraças futu 

ras. 11A diferença fundamental entre um ;-:arnzí e as demais pc s s oa s 

e a presença, em seus corpos, de urna subst5ncia chamada Katuhc 

e a h ab.i Lf.d ad e de comun í cc r+s e pc s s o o Lmc n te com o;.; 'l'uku i:- i.mc ( e.::;_ 

piritas). Katuhe ~ uma subst5ncia consistente, amarelada, 5Cf'i1C 

lhuntc ã cera que se extrai das colmeias de ubelhas na flores- 

ta; normalmente, o xamã mastiga essa subst5ncia, antes de ter 

visões e de comunicar-se com os espíritos. A composiç3o quíinica 

da mesma faz com que o xam~ fique doente do cst6mago. Ap5s mas 

tigar a substância durante uma semana, ou ducJ.~, 61c a vomita e 

dorme em sua rede, quando cnt5o, as pessoas dizem que o - x arna 

voa com asas próprias paril o céu, onde ele ouve os 'l'ukur .i.rnc. O 
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p~i do apr~ndiz de. xam~, que tem tr6s anos, disse· que seu filho 

jã tinha um pouco de Katuhc cm seu corpo, mas ainda n5o havia 

entrado cm con t a t o com os cspíri tos". (Koop e Lcriqe nf e Lt.e r : 1983: 

4 4) • 

A literatura antropológica tem demonstrado que a relaçâo 

entre o poder de cura e o poder de morte fazem rarte da mesma 

habilidade dos·xamãs. Assim, por exemplo, duas pessoas contraem 

a mesma doença e apenas uma morre; isto ocorre em funç5o de uma 

estar efcitiçada e a outra n3o. A causa da morte é a feitiçaria 

e nao a doença em si. E quem tem o poder de manipular o feitiço, 

cm.geral provocado por espíritos voluntariamente ou a mando de 

alguém, é o xamã. Ele próprio pode ser o responsável pelo cnfc~ 

tiçarncnto. Normalmente, o paj6 6 morto quando se considera que 

alguém morreu por feitiço provocado por ele. 1~a9lcy (1976) in 
l . 

forma que entre os Tapirapé um número c xc c pc í o na L dG assassina 

tos de paj~s coincide com o_ período cm que ocorreu trcrncnd~ de 
·~ 

população causada por doenças importadus. 

Baldus referindo-se aos mesmos Tapir0p6 afirma: "O CjUC D ., 
e, 

ro. mim constitui verdadeira revclaç5o, transportando-me p0r~ um 

. ..,,.. mundo têío dif crente do nosso, foi o f o. to de, cm 19 3 5, t.c r crn eles 

me interrogado sobre se n6s, os brancos, tcriurnos de morrer tarn 

bérn. Quando urna corid í ç So do 9êncro humo no corno .:.l .no r t;c n a o 

conhecida corno sendo uni ver sal, acho j u i: ti f í.c ado f a La r cm rnu n 

dos diversos, caracterizando, us~i1u, u profunda diferença cm 

ver il totalidade d~s coisas roturais e sobrenaturais ... O cli 

ma daquela nossa prepotência, avançada como um vento sufocante 

cm direçâo a eles, podia tã-los levado a considerar-nos invulna 

r5vcis aos perigos que ameaçavam a vida do índio. Tais pcri9os 
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eram m5gicos, mesmo q~ando vinham cm forma de docnç~s trazidas 

pelos brancos. E atê nos casos em que n5o ignoravam tol origem 

alienígena, os Tapirapé procuravam e encontravam o causador ma 

gxco do mal sempre entre eles mesmos" (Baldus: 1976: 456/57) 

Estas considcr~ç5cs apontam poro a complexidade e dclico- 

dcza da trama da feitiçaria entre os povos tribais. Se, por um 

lado, o pajé se torna o catalizador da desgraça que se abate so 

bre um povo, a sua morte pÕ0 fim ao feitiço e reacomoda o cole 

tivo não mais ameaçado. Mas, por outro lado, e parece ser o que 

ocorre com os Jamamadi do Kapana, quando as mortes não cessam e 

os assassinatos de paj~s não solucionam o problema, porque 

dcrã haver sempre uma criança herdeira do dsupinchc, cm 

P9. 

cujo 

corpo existe o ka t uh e , as f am í Lí a s passam u d e s o n tcndercrr,-sc, a~ 
z 

:_;.:-ircm-s e o os cf o í, tos dissocio. t.i vos t o r n.uu- ~;e L1 t a.i s . 

O reequilíbrio do grupo como um todo ficn, desse mocio,pr~ 

judicado. A experi~ncia dos Jamamadi ai11da n5o o.s pode convencer 

de que a sua u~~ficaç~6 ê possível. Mesmo tc11do colocado sua 

t.o r r-a c n f e L tiçada cm qu a r c n t.c na c o n c í nu ar» vi t.im~ts d a s inc::,m~1:.; 

doenças fdtais. Hoje, mesmo que prcc~ri.:i.mcntc, t81n acesso ~o 

Qtcndirnento de sa6de; a assist§ncia mission5ria tem levado at~ 

~lcs a vacinaç~o infantil, rcm6dios, m6dico~ e ho~pit~i.s. Aindn 

a d oo c cm de rna Lá r ia, gr ipcs, verminoses, h o p a ti tcs e t.ubc r cu Lo uc , 

mas, o indice de mortalidade decaiu bastante. No grupo do IgC\r~ 

p6 Ikirema, quando os homens saem para traball1ar em derrubadas 

nas fazendas vizinhas, voltam frequentemente com malãria; es- 

ta situação já os faz relacionar a contração da doença com o 

trabalho externo.para os Cariu (brancos, não .Índios). Nos lo- 
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cais dcs~atados é maior o índice de mal5riu. na Amaz6nia. Entre 

t.:lnto, o atendimento de saúde "civiliz.:1.do" é prcc5rio cm toda a 

rcgi5o e as doenças infecto-contagiosas ainda matam índios e 

brancos. A assistência à saúde não é, portanto,fator de segura~ 

ça para ninguém. 

A proximidade com a cidade faz, ao menos, com que os jam~ 

madi tenham acesso a esse tipo de assist~ncia. Quando dizem que 

nao querem voltar ao Kapana alegam o feitiço como causa e clcn- 

c arn .::t falta de condições de o c c s c o 3. ci.d a d o . N,=io possuem b a r c o c , 

mo t o r c s , combustível. Muito p r-o v a v o Lmo n c o .:1 f.:1lt.:i. destas condi- 

çoc~ pesam mais do que o feitiço. Se a proximidade cozn .:1 cida- 

de permite o contrõle da doença, o.acesso ao centro urbQno tor- 

na-se assim condiç5o para a retomada de suas terras. 
l 

Hoje, os Jamamadi n5o recorrem apcnils .:10~ rcm6dios civili 

zados. Pelo contr5rio, h5 muita dificuldade cm filz6-los tomar 

os rcrnÕdios que tem hora certa e rcgul..1rid~dc de inge~t~o. Ain- 

dQ andam quilometres ã procura de um cip6 que serve ao combate 

~ mal5ria. Paradoxalmente, negam a ~xist6nci~ de paj6s, fll..}S I 

pelo que se pode perceber n5o podem viver sem eles. Vivcm,atua! 

mente, uma situação limite, com pouca possibilidade de reorgani 

zar sua comunidade e com muita dificuldade de dissipar-se en- 

quanto povo. O seu desejo. n5o é desaparecer, isto fica claro cm 

suas falas. O desejo de voltar para o Kop~n.:1 6 latente.Nas con- 

versas com eles, a primeira rcaç;o quando se menciona o K~pana 

G a negativa forte; a segunda, 6 a abcrtur~ pnra n possibilid.:1- 

de da volta. Ainda guardam m5goas e temores pessoais. e preciso 

compreender que a magia e o feitiço s~o materializados n~s pc~ 
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soas que os manip~larn, e estas pessoas pertencem a familio.s que 

se tornam os agentes de v í nqanç a s e a cu s aç oc s . 

No primeiro.relatório do Projeto de Proteção ao Meio l\.rn- 

biente e das Comunidades Indigcno.s - PMACI - de mo.ia de 1987, 

consta comprovação du posse imcmori.:11 do.s tcrro.s do Knpo.na, le 

vantamento fundiário e memorial descrito da 5rea. li. situaç.:io 

atual do povo Jamarnadi esti, neste relatório, bastante bem ex- 

plicada e a r-e corne nd a ç iio de que esta. comunidade necessita .,.as- 

sist6ncia espe~inl 6 explicita. A Porto.ria de 30 de dezembro 

de 1987, de n9 4.102, interdita a Area Indigena Igarap~ Co.pana; 

com 125.000 ha consta nela o nome do Presidente da FüNAI, Sr. 

Homero Jucã. Filho, sem s ua r-c s pcc t í.v a o s s inn t.u r a . 

i 
Portaria de interdiç3o pronta, cuja base foi o criterioso 

relatório mencionado acima, nenhuma medida foi efetivada.Ao con 

trãrio, o Plano de Açâo Definitivo, Anexo II, de agosto de 19BS; 

do PMACI, elaborado por equipe diferente do primeiro, com 1nte- 

grantcs da FONAI, Conselho de Segurunç~ Nacio1ul1 IUGE, MIH.i\!W 

e representantes dos Governos do Acre e l\.n1uzon.:1s não considc- 

ra a 5rea do Kapana da mesma maneira que no primeiro lcvantamcn 
,_ 

to do PMACI. 

Este segundo relutõrio arrola tr6s locnis onde vivem os 

Jamarnadi do Kapana: Iquirema, Lourdes e Capanu. Coloca os dois 

primeiros com si tuaç.:io f u nd í â r La iden ti f .í c.rd.i , de ix,, 11Clo cm 

branco a coluna ãrca em hectares. Menciona-se no texto que a 

5rca do Iguirema e~t& sob-jGdice ~ duas fnmili~1s disputnm ~ po~ 

se desta terra e, que,os indígenas de Lourdes ocupam parte de 
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uma fazenda com o consentimento de seu proprict~rio. O CapQn~ 

aparece nas tabelas, com área de 125.000 e na coluna situação 

fundiãria, em branco. 

Os Jamarnadi contam que esta segunda equipe visitou o Ldur 

des e o Ikirerna de hclic6ptero. Permaneceram pouco tempo conver 

sande com os chefes locais (por volta de uma hora) ;perguntaram 

sobre o número de moradores em cada um deles, sobre bcnfcíto 

rias na 5rea, rn5quinas, equipamentos e ouviram dos Índios a ex 

plicaçio de praxe; que n5o queriam voltar ao Kapana por c.:iusa 

do feitiço. A equipe deu-se por satisfeita e no mapa elaborado 

posteriormente não plotaram a Área Indígena Igarapé I,apana; dcs 

consideraram todo o trabalho anterior de iclcntificaç5o da 5rea, 

assim como foram d~sconsiderados os moradores do Maracaju,Goia- 

ba e Igarapã Preto. 

Estamos diante de uma atitude ~uc, no mínimo, pode ~cr 

chamada de irrcsponsãvcl. A mcsmn sociccl~dc que se jul9~ supc- 

_rior por n~o partilhar a crença na magia, ~ceita o 

para retirar dos indios a terra que 6 sua por direito constitu- 

cional. O referido rclat6rio não menciona o ~rgumento do fciti- 

ço, por6m, ao n;o plotar o Kapana no mapa e n~o considerar sua 

identificaçio, o acatou. Mais do que isso, n5o foi sensível a 

situação em que se encontram os Jamarnadi do Kapana e, nem se 

gucrfazem menção â trag6dia que se abateu sobre eles.Apenas os 

considera como um grupo de gr~ndc dispers5o com a Ldo arnc n t.o s 

pouco populosos ao lado dos Apurin5, Jaraw5ra e Paumari. 

O processo de expropriação das terras indí9enas parece nao 
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ter fim. Em cada momento histórico e a cad~ situação particu- 

lar ele apresenta-se com nova fciç~o. Muit~s vezes quer-se ti- 

rar um povo indígena de sua terra porque ela é objeto de interes 

ses ccon6micos dos mais variados t~pos; outras vezes, retira -se 

a.terra ·do Índio porque lá ele não se encontra em função de con 

sequ6ncias geradas pelos mesmos interesses hist6ricos. Assim, os 

índios sempre ficam sem as suas terras. 

Não se p~rcebe que o pano de fundo que move uma ·situação 

ou outra 6 a mesma violôncia que cst5 i,~ ba:..;c dQ guest5o fund15 

ria brasileira - a falta de respeito pcl~ cidQd~nia e pelos di- 

r c.í t o c d a qu c Lc s que sno s ubrnc tí.do s a o s poclcro!.;o:.,, u c j am c s t.c c Ll 

tifundiãrios, seringalista~, mineradores ou o próprio Estodo. 
< 

"O feitiço vira contra o fciticeir-o".Em dupo sentido os 

Jarnamadi continuam perseguidos pelo feitiço. O feitiço d~ tr~cti 

çao que os empurrou pa r a fora de suo. t c r r a e o fci tiço do h o.n orn 

civilizado que os persegue com a doenço. e com~ cxpropri~ç5o. O 

mesmo aspecto da tradição qu c os integro. como ~:;ovo u:ibo.l, o. m.: 

gia, os leva a desintegração. 
,,1>,.. .. 

No município de Boo a do l\.crc n áo h.S. ma i s t o r r c s d í s po n ivc.i c 

para que um povo tribal possa praticar sua mobilidade tradicio- 

nal. A comunidade do Kapana vive hoje em locuis que nao lhe 

pertencem mais. As familias que vivem no Goiabo. e no Igarap6 Pre 

to estão ocupando lotes do INCH.l\ na esperança de L1m d í.a virem u. 

receber títulos de posse. Ouviram falar que, quando se ocupa 

uma terra por 20 anos, ganham um titulo de propriedade dcf1niti- 
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va. As famíli~s do. Igarapã Ikircma ocup~m igualmente lotes, sob 

júdice com o INCRA, entre duas pessoas <JUC d í.s pu r am .:i. p r op r í.cd a 

de daquelas terras. Unia dessas pessoas 6 um fazendeiro guc po~ 

sue ou~ras propriedades na regi5o, que jã enfrentou conflitos 

com os Apurinâ e gu~, provavelmente, 6 rcspons5vcl pelo inc6n 

dio que destruiu ftS casas, benfeitorias e a produçâo agrícola 

dc9tcs mesmos Jarn.:i.madi quando morav~rn no km B d.:i. BR 317. 

Ao final da d6cada de 1960 os Jamarn.:i.di do Kapana começam 

a deslocar-se. As famílias, aos grupos, v3o procuran~o outros lo 

cais de moradia. Descem o Purus em dircç5o 5 Boca do Acre até fi 

xarem-se nos locais atuais. Um homem e seu filho sobem o Purus 

e vivem at~ hoje no local chamado Remanso. Os locais chamados ~!a 

racaju e Lourdes s~o antig9s seringais hoje considerados faze1~~s 

pelos seus proprictfirio~. Dizem, por 15, que dcix~m os índios in~ 

rarcm cm suas terras e dizem os índios que, nestes locQis, se~ 

tem-se seguros, que ningu6m irã 1ncxcr com eles. At~ qu~ndo? 

Os Jamamadi do Kapana merecem toda paciôncia oficial pnra 

decidirem se voltam·a ocupar, e quando, sua terra. Enquanto is 

so ~' no mínimo, imprescindível que a mesma seja intcrditad2. 

(conforme a portaria nQ 4.102) para que tenham segurança e uma 

assist6ncia adequada as suas necessidades, lev0ndo-sc cm co11t~ ~ 

delicadeza da situação vivenciada por eles. 

Nâo ser~ a primeira vez que um povo rctomar5 seu tcrritó 

rio tradicional depois de t6-lo abandonado por 1n~ito~ anos. S3o 

conhecidos os casos dos Surui de Rondônia e dos Pataxó da Dahia, 

p~ra citar dois exemplos, e as conscquôncias e reparos que a1nbas 
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as situações requereram. As liçócs históricas que pcrm~necem n~ 

consciência do mundo atual nio podem mais ser desconsideradas.Os 

direitos de·um povo n5o se os tira por decretos, leis ou vontude 

de terceiros, scn5o sob pena.de cclos5o de conflito~ que mancham 

constantemente a consciência brasileira, j~ t~o povoada de dcs- 

mandos inacei t.âve í.s . 

Os Jamamadi do Kapana, ao menos em principio, devem ser li 

vres para escolher seu caminbo - voltar e retomar sua terra ou, 

viver dispersos um futuro de des0parccimcnto. Mas, para t~nto, 

precisam de apoio e assistência para dissipar as confusões gue 

a história lhes imp6s. A Gnica garQntia ~uc t6m 6 um pedaço de 

terra da qual fazem pouco uso a t.ua Lmc n t c , mas que co n s ti t u i+sc n.1 

! 
base de sua identidade cultural e psico-social. 
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