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É concreto afirmar que o contato entre índios e não-índios, resultante do processo de colonização

vem ainda hoje trazendo conseqüências desastrosas para as populações ~indígenas. Desde a

desestruturação de sua organização até a substituição de suas crenças. De acordo com Alcida Rita

Ramos (1986), o processo de revitalização deve ser constante para que cada etnia indígena tenha

força de preservar sua identidade étnica, frente às mudanças advindas do contato com a sociedade.

Daí a importância de desenvolver pesquisas que gerem ao mesmo tempo, conhecimento sobre o

grupo e que possibilitem compreender e revitalizar práticas culturais como a "festa" e seus

elementos constituintes; já que existe uma carência de etnografias sobre festas indígenas. Foi feito

um levantamento sócio-cultural numa região identificada como Madeira- Tapajós, junto à etnia

indígena Tenharim, no município de Humaitá (AM). Inicialmente foi realizado um levantamento

bibliográfico em livros, teses, dissertações e artigos, sobre os Tenharim para verificar o que já se

tem documentado sobre as festas e cerimônias deste grupo. Buscou-se fazer uma releitura de

questões teóricas sobre festas e um estudo comparativo com outros grupos. Foram obtidos dados

populacionais através da Funasa de Humaitá - Fundação Nacional do Índio - e através de visitas às

7 aldeias visitadas. Constatou-se que existe uma população de 480 indígenas, havendo o predomínio

da população masculina sobre a feminina. E que há um contingente reduzido de idosos em relação

aos demais. Observar tal comparação na tabela abaixo.

ALDEIAS QUANT MULHERES HOMENS CRIANCAS JOVENS ADULTOS IDOSOS
lBela Vista 32 18 14 8 11 11 2

Camoinho 81 37 44 28 24 26 3
Caranaí 14 6 8 5 2 5 2
Maiui 50 26 24 16 10 19 5

Marmelo 235 99 136 72 61 89 13
Taboca 24 14 10 7 7 8 2

Vila Nova 44 22 22 13 10 19 2
TOTAL 480 222 258 149 125 177 29

Tabela 1: Dados populacionais da etma Tenhanm

Fonte: Funasa - Humaitá (AM); 2006.

Legenda: criança: 0-12 anos; jovem: 13-22 anos; adulto: 29-59 anos; idoso: acima de 60 anos.

Os Tenharim possuem um sistema de relações baseado nas metades exogâmicas representadas por

___________________________________________________________ 447



XV Jornada de Iniciação Científica do PIBIC/CNPqfFAPEAM/INPA Manaus-AM

aves - Mutum-Nanguera e kwandu-tarave -; tal sistema organiza os matrimônios, localizam as

pessoas dentro do grupo e a descendência que é patrilinear, isto é, pertencentes à metade do pai. No

momento da festa, cada indígena pertencente a uma metade busca se identificar ou autoafirmar

através das pinturas corporais, que para Van Velthem (1994) apresenta como eixo central no qual

gira a "... mitologia, vida cerimonial e cotidiano, a organização social indígena" (p.329); e de

adornos como colares e cocares. Tais elementos são dotados de simbolismo míticos e sociais que

segundo Do Vale (2002), " ... oferecem uma roupagem protetora indispensável ao brilho da festa"

(p.67). A festa indígena envolve em todas as suas dimensões, cantos, danças, adornos corporais,

alimentação, etc. Caracteriza-se por ser uma manifestação coletiva, de reafirmação de crenças e

práticas culturais; proporciona uma comunicação simbólica-mitológica entre o ambiente e os

participantes. Para os Tenharim, estas possuem grande importância para a prática agrícola, a

principal festa praticada por eles é a MBOTAWA que é realizada entre julho e agosto estando

inserida no contexto da preparação do espaço para a preparação do roçado e colheita. Assim, o ano

é divido por períodos destinados à limpeza e queimada da área, plantio, colheita e a produção da

farinha. A festa envolve danças, cantos, tocadores de flauta e preparação de alimentos. O dono da

festa seleciona três caçadores que deverão caçar, pescar e moquear peixes, antas, veados e pacas

durante uma semana antes da festa. Durante este período as mulheres preparam a farinha, os beijus,

coletam castanhas e preparam os adornos (cocares, saias, tintas feitas de babaçu, jenipapo e urucum

para pinturas corporais de homens e mulheres). É importante ressaltar que a confecção de cocares é

feita por homens e mulheres.
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