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APRESENTAÇÃO
O Presente trabalho é resultado do projeto “Programa FEPI/INPA– 

Educação, Resgate e Revitalização Cultural – Etnias Indígenas de Hu-
maitá e Manicoré: Tenharim, Parintintin, Diahoi (Jiahui), Munduruku, 
Torá, Apurinã e Mura” do Programa Amazonas de Apoio à Pesquisa 
em Políticas Públicas em Áreas Estratégicas  (PPOPE), financiando pela 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM 
em Parceria com o INPA e a Fundação Estadual dos Povos Indígenas.

Este livreto foi elaborado por professores indígenas Tenharim, Pa-
rintintin e Diahoi durante pesquisa de campo e oficinas realizadas nas 
aldeias indígenas no Sul do Amazonas com o intuito de documentar 
parte do conhecimento relacionado à sua Arte Plumária aqui concebida 
como os  componentes estilíticos, estético e técnicos de uma atividade 
artesanal cujo material norteador e definidor básico é a plumagem dos 
pássaros. 

Neste trabalho apresentamos através de fotos, desenhos e textos ela-
borados pelos próprios professores todo processo de confecção dos co-
cares e a diversidade da Arte Plumária Kagwahíva. 
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1 PEGGION, Edmundo Antonio. 1996. Forma e Função: Uma Etnografia do Sistema de Parentesco Tenharim.  UNICAMP. Dissertação de 
Mestrado.
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Introdução
No Sul do Amazonas, um grupo de etnias constituídas pelos Tenharim, 

Parintintin e Diahoi formam os Povos Kagwahíva do rio Madeira. Segun-
do Peggion1 (1996:17), essa indicação à localicazação geográfica deve-se ao 
fato de existirem outros povos falantes da mesma língua. Povos de filiação 
linguística Tupi-Guarani, os Kagwahiva possuem uma organização social 
regulada por um sistema de metades exogâmicas patrilineares denomina-
das através dos pássaros: Mutum (Crax sp.) e o Gavião (Thrasaetus harpya 
Linn), ou como chamados por eles – ‘Mutum Nangwera’ e ‘Kwadu Tarave’. 
Esta organização reflete-se também na cultura material, principalmente nos 
cocares e flechas que são confeccionados através das combinações de penas 
que indicam a qual metade o indíviduo pertence (Menéndez, 1989)2. 

Observou-se que os Kagwahíva guiam os significados de suas práticas 
sociais através também de sua cultura material como é o caso do conjunto 
refinado de sua Arte Plumária que a princípio pode parecer apenas ador-
nos ou “enfeites” comuns como todos os outros, porém pelo contrário 
estes elementos míticos materializados estão carregados de significados. 
Estes sistemas simbólicos comunicam ou representam o que é a realidade 
na sua estrutura (Bourdieu, 2004)3. Por outro lado, toda legislação ambien-
tal contemporânea parece não considerar ou desconhecer a importância 
destes elementos simbólicos para reprodução social de alguns  grupos:

(1) 1967 – Lei 5. 197 (Lei da Proteção da Fauna);

(2) 1998 – Lei 9.605 (Lei de Crimes Ambientais) – Regulamentada em 
1999 pelo decreto 3.179 que proíbe a comercialização de artefatos com 
produtos animais.

O fato é que  nos fóruns de discussões mundiais sobre a preservação da 
biodiversidade pensa-se em vários meios para garantir o conhecimento e 
a manutenção da mesma. No entanto, a preocupação “excessiva” com a 
preservação da biodiversidade põe em risco e ameaça em alguns contextos 
a manutenção e reprodução da sociodiversidade.  Diante de uma legisla-
ção que proíbe a confecção de artesanatos para comercialização a partir 
de matéria prima animal de forma generalizada sem considerar as dinâ-
micas e histórias das etnias, é possível que toda arte plumária produzida 
pelos grupos indígenas desta área desapareça. Tal determinação compro-
mete a própria reprodução social destas etnias. Foi nesta perspectiva que 
os Kagwahíwa preocupados em perder todo conhecimento sobre sua arte 
plumária decidiram documentar todo processo de confecção dos mesmos.



8

A Importância dos  
Pássaros para os Kagwahíva  

 O Mito “A Estória da Velha que 
Apanhava Castanhas”

“O MITO É UMA HISTÓRIA DO TEMPO EM QUE OS HOMENS E OS ANIMAIS AINDA NÃO SE DISTINGUIAM.”
(LEVI-STRAUSS & ERIBON 1988)

Segundo os professores Kagwahíva, “os pássaros são muito importante 
para cultura...pois foram eles que informaram que as coisas que aparece-
ram na roça poderiam ser comidas; Foram os pássaros também que ensi-
naram os nomes desses alimentos...” . Observe a seguir um mito extraído 
do livro de Nunes Pereira – “Moronguetá: Um Decameron Indígena”4

Desenho dos 
professores 
Parintintin 
– Natalício, 
Marcelino.

4 Nunes Pereira. 1967. Mo-
ronguêta: Um Decameron 
Indígena. 2. Vol. Rio de 
Janeiro. Ed. Civilização 
Brasileira. (p.589-591 – IV 
parte).
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A Estória da 
Velha que 
Apanhava 
Castanhas  
(Contada por Dié)

5 Fruta Nativa (Pseudolmedia laevigata, P. Laevis, Moraceae)

“Uma velha convidou os netos para apanhar 
castanhas. Foram mas só encontraram pama5. 
Comeram muito. No meio das frutas de pama a 
velha encontrou um ovo de cobra e o engoliu pen-
sando que era pama. Muito tempo depois saiu 
uma cobra do ovo e ficou na barriga da velha. 
Um dia a velha disse que ia buscar castanhas 
no mato. Foi. Achou uma castanheira, mas não 
havia frutos no chão. Sentou-se na terra e abriu 
as pernas. De dentro do sexo dela saiu uma co-
bra que subiu pela castanheira e foi jogando dos 

galhos os ouriços que se abriam no ar. A Velha encheu a tamacuera de 
castanhas. Antes de carregá-las sentou-se no chão, abrindo as pernas. A 
cobra entrou no sexo dela. A velha voltou para casa. Os netos, vendo tanta 
castanha perguntaram onde a velha as achara. A Velha não contou.

No outro dia foi buscar castanhas. Sentou-se no chão abriu as pernas. Do 
sexo dela saiu a cobra que, de novo, subindo pela castanheira, de lá jogou 
muitas castanhas. A Velha encheu a tamacuera, depois sentou-se no chão. 
A cobra desceu e escondeu-se no sexo dela. A velha voltou para casa. Os 
netos viram, desconfiados, tanta castanha, e combinaram de ir atrás da 
velha espiá-la. A velha, no outro dia, saiu. Os netos foram no rastro dela e 
esconderam-se por detrás das árvores. A Velha sentou-se no chão, perto de 
uma castanheira, abriu as pernas e de lá saiu uma cobra gorda, grande, 
que subiu pela castanheira e jogou os ouriços, que se abriram no ar, cobrin-
do o chão de castanhas graúdas. Os netos viram tudo. A Velha sentou-se no 
chão e abriu as pernas; a cobra entrou no sexo dela. A velha voltou para 
casa. Os netos fingiram que não tinham visto nada, mas combinaram de 
matar a cobra.

No outro dia, quando a velha saiu para o mato, os netos lhe foram no 
rastro. Assim que a velha abriu as pernas, de lá saiu a cobra e foi trepando 
pelo tronco da castanheira. Os netos então correram de trás das árvores e 
cortaram a cobra pelo meio. A cobra morreu e a velha também. Os netos 
resolveram fazer uma fogueira. Logo que a fogueira ficou pronta, pegando 
a velha, pelos braços e pelas pernas, eles jogaram no meio das chamas. A 
velha virou cinza. Os netos voltaram para casa. Choraram muito e, em se-
guida, foram banhar-se no rio. No outro dia, como não tivessem mais a ve-
lha perto deles, ficaram com saudade e disseram: - Vamos ver a nossa avó! 
Dois foram. Andaram, andaram três luas e três sóis e chegaram ao lugar 
onde haviam queimado a velha, mas não o reconheceram logo, porque ali 
crescera uma roça grande e bonita, com milho, banana, mandioca, batata, 
cará, mamão. Os dois irmãos apanharam o milho. E um disse ao outro:
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- Vamos experimentar...

- Come tu primeiro!

- Não come...
Assaram uma espiga de milho. Um comeu dois grãos, com medo, masti-

gou, era bom. O outro comeu logo uma espiga. Era bom. Estavam comendo 
milho quando ouviram o PICA PAU gritar: AVATÊ-Ê! AVATÊ-Ê! AVATÊ-Ê! 
Aquele pica-pau lhes estava ensinado que era milho bom de comer. Depois 
ouviram a ARARA-VERMELHA e a ARARA-AZUL gritando: UIÁ! UIÁ! UIÁ! 
E o GAVIÃO gritava: CAUIM! CAUIM! CAUIM! E compreenderam que o 
milho torrado era bom para fazer cauim. Depois ouviram o pássaro SABIÁ 
gritando: MANDIP! MANDIP! MANDIP! E compreenderam que a mandioca 
era boa para fazer farinha.

Então, os dois irmãos encheram uma tamacuera com milho, batata, 
mandioca, pacovã, mamão e voltaram para casa. Os irmãos que haviam 
ficado, admiraram-se ao ver tantas frutas e batatas. Perguntaram se ha-
viam encontrado a velha. Os irmãos contaram tudo. Então, abraçando-se, 
os quatro irmãos choraram, choraram e depois foram tomar banho. Saindo 
d’água, comeram as bananas e o milho torrado, também. E resolveram 
ir morar perto da roça onde haviam queimado a avó. É lá que eles ainda 
moram.

Essa velha foi avó de Baíra e seu nome era Tabaé. Um cipó, grosso e 
comprido, que desce dos altos dos ramos da castanheira é o corpo da co-
bra.”

Desenhos professores indígenas
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Matéria Prima e Confecção
“Entre os cocares (kagwahíva – Parintintin, Diahoi e Tenharim)6 não 

tem muita diferença. Desde o início os mais velhos usavam várias cores 
de penas para o cocar ficar mais bonito. Eles colocavam penas de gavião, 
arara, mutum, japó, papagaio e garça. Na confecção dos cocares tinha de 
ter uma pessoa específica.” (Professores kagwahíva)

›› Gavião- Real (Harpia harpia) – Ordem Falconiforme, família dos Aci-
pitrídeos. Utiliza-se  a penugem abdominal branca e as penas negras 
estriadas de cinza da cauda.

›› Araracanga (Ara macao) -  Ordem Psittaciformes, família dos Psitacíde-
os. Utiliza-se as plumas vermelhas do peito e as penas amarelo-alaran-
jadas.

›› Arara Azul (Anadorhynchus hyacinthinus) -  Ordem Psittaciformes, fa-
mília dos Psitacídeos. Utiliza-se as penas das caudas.

›› Arara Canindé (Ara ararauna) -  Ordem Psittaciformes, família dos Psi-
tacídeos. Utiliza-se todas as suas penas.

›› Garça Branca Grande (Egretta alba) – Ordem Ciconiiformes, família dos 
Ardeídeos. Utiliza-se todas as penas.

›› Mutum-Pinima (Crax fasciolata) / Mutum-Cavalo (Pauxi tuberosa) -  Or-
dem Galliformes, família dos Cracídeos. Utiliza-se todas as suas penas, 
principalmente da cauda.

Desenho Professor Indígena

6 Segundo informação de uma anciã indígena, que participou das oficinas para os professores, os cocares das 3 etnias  tem o mesmo 
formato “modelo”, “a diferença está na tecelagem, ou seja na quantidade de camadas das penas: nós Tenharim usamos  3 camadas 
de penas e os Parintintin usam 2.”
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“Primeiro tira o algodão da árvore, coloca no sol para secar e depois tira 
a semente do algodão, logo em seguida a gente faz o algodão em forma 
redonda e coloca no pauzinho que é próprio para isso, o qual chamamos 
de ‘E’ymã’. Após todo esse processo, começa-se fazer o barbante. Depois 
de fazer o barbante começamos fazer o cocar.” (Professores Kagwahíva)

Desenho Professor Indígena kagwahíva
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Confecção Cocar Feminino
“Para fazer o cocar, primeiro temos que selecionar as penas mais bonitas 

e começar a cortar o barbante em tamanhos iguais e a partir daí começar 
a amarrar as penas no barbante ‘inĩ’bo’. Hoje a gente usa linha de costura, 
passa cerol na linha para poder segurar as penas. Para tecer ou trançar as 
penas no barbante temos que tirar duas varas pequenas. Para conseguir as 
penas, os homens vão procurar pássaros no mato.” (Professores Kagwahíva)

4a 4b 4c

3b3a

2a 2b

1 - Materiais utilizados na confecção do cocar; 2 - Preparação das flores de pena; 3 - Tecendo as 
talas com o barbante; 4 - Aplicação das flores de penas no suporte do cocar.
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Confecção Cocar Masculino
“O Cocar é feito pelas mulheres, só alguns homens fazem o ‘Gwyramãi-

mãna’ que são feitos das penas grandes da cauda da arara. Ele é usado 
pelos caciques e guerreiros nas festas e guerras.”

Outra forma de tecer o cocar
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Outra forma de tecer o cocar Mulher tecendo o cocar utilizado pelo indígena na foto maior



Mulher confeccionando um  ‘Gwyramãimãna’ -  parte do cocar feito das 
penas grandes da cauda da arara que é utilizado apenas pelos caciques e 
guerreiros

Desenhos Professores Indígenas Kagwahíva

16
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Como pode ser observado no desenho (abaixo) elaborado pelos profes-
sores indígenas, os  Kagwahíva possuem uma diversidade de cocares. O 
cocar apresentado no canto inferior direito é utilizado pelas jovens quando 
menstruam pela primeira vez. Ele é confeccionado com um cipó chamado 
‘tarakwa pytera revaea’. Segundo os Tenharim ‘tarakwa’ é o nome de uma 
espécie de formiga. No local onde tem este cipó tem muito desta formiga.

Desenho: Professores Indígenas Kagwahíva
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Fotografando - A  Diversidade da 
Arte Plumária Kagwahíva

(Fotos: Simone do Carmo Gomes; Aldevan Elias, Ana Carla Bruno)

a) Cocares Femininos
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Foto acima: cocar confeccionado com penas de Japó e Arara.
Foto abaixo: jovens Tenharim exibindo seus cocares e pinturas 
corporais.
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b) Cocares Masculinos

1a

1d

3a

3b 3c

2a 2b

1b 1c

1 - Múltiplas visões do cocar usado pelo indígena na foto 1a; 2 - Cauda elaborada com diversos tipos de pena; 3 - Cocar elaborado sem 
as talas tendo como suporte apenas o trançado no barbante de fio de algodão - Penas de Garça e Mutum. 
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Diversidade de cocares masculinos.
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Homens aguardando os convidados para a festa

Corte da Castanha para utilizar na preparação da carne de anta cozida ao leite da castanha - comida mais 
aguardada pelos convidados durante a realização da festa Mbotawa.
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Homem Tenharim com seus adornos plumários na festa de seu casamento.



24

Crianças Kagwahíva 

Guerreiro Kagwahíva
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c) Flechas, Braçadeiras, Brincos e Algo Mais
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Brincos

Mulher Tenharim separando e preparando 
os brincos para a festa
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