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RESUMO 

 

Eu e os tremembés. De encontros e reencontros nasce o desejo de pesquisa, feita em parceria 

como a dança do torém. Nesse movimento, busco compreender os modos de aprender-ensinar 

dos troncos velhos tremembés de Almofala - CE com relação aos saberes da tradição, que 

“brotam” da terra, do céu, dos rios e do mar, e que se materializam nos seus ditos e feitos. 

Quantos encantamentos e ensinamentos nos trazem os troncos velhos: a palavra, o silêncio, o 

gesto, o conselho, “o carão”, tudo é transmissão. E as Escolas Indígenas Tremembés (EIT’s), 

o que estão a fazer para preservar e dar continuidade a esses saberes? Para me ajudar nessa 

dança, convido para a roda de torém pensa-dançadores, com a qual dialogo, compondo, assim, 

o círculo teórico. São eles: Freire (1983,2001); Figueiredo (2007,2015); Brandão 

(1993,2020); Oliveira Jr (1988); Larrosa (2015); Benjamim (1994); Bosi (1994); Quijano 

(2005) e Walsh (2008), dentre outros. Juntos fazemos um “torém dialógico” para tratarmos de 

saber de experiência, dialogicidade e (des)colonialidade.  “Os troncos velhos” marcam os 

passos da dança e nos contam várias histórias. Depois, eu as reconto, ou seja, empresto a 

minha escrita para mostrar os modos de aprender-ensinar que acontecem a partir da 

convivência familiar e comunitária, por intermédio da providência divina e das experiências 

com os elementos da natureza.  

 

Palavras-chaves: Troncos velhos. Saberes tradicionais. Modos de aprender-ensinar. 

Dialogicidade. (Des) colonialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

I and the tremembés. From encounters and re-encounters the desire to research is born, a 

research done in partnership, like the torém dance. In this movement, I search to understand 

the ways of learning-teaching of the old trunks from Almofala – CE in relation to the 

knowledge of the tradition that “sprout” from the land, from the sky, from the rivers and from 

the sea, and that materializes in their sayings and deeds. So many enchantments and teachings 

the old trunks bring us: the speech, the silence, the gesture, the advice, the “long face”, 

everything is transmission. What about the Tremembés Indigenous Schools (Escolas 

Indígenas Tremembés – EIT’s), what are they doing to preserve and give continuinity to this 

knowledge? To help me in this dance, I invite to the torém circle the thinking-dancers, with 

wich I dialogue, thereby composing the theoretical circle. They are: Freire (1983,2001); 

Figueiredo (2007,2015); Brandão (1993,2020); Oliveira Jr (1988); Larrosa (2015); Benjamim 

(1994); Bosi (1994); Quijano (2005) e Walsh (2008), among others. Together we make a 

“dialogical torém” in order to know about experience, dialogicity and (dis)coloniality. “The 

old trunks” set the tone of the dance and tell us many stories. Later on, I re-tell them, that is, I 

lend my writing to show the ways of learning-teaching that stem from family and community 

conviviality, from divine providence intervention and from the experiences with the elements 

of nature. 

 

Key words: Old trunks. Traditional knowledge. Ways of learning-teaching. Dialogicity. (Dis) 

coloniality. 
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1 ANUNCIAÇÕES 

 

Este trabalho teve a finalidade de compreender os modos de aprender-ensinar dos 

troncos velhos tremembés1 de Almofala (CE), reconhecidos comunitariamente como 

“detentores de saberes da tradição”. E como desdobramento, identificar que ações 

pedagógicas são promovidas pelas Escolas Indígenas Tremembés (EIT’s), no intuito de 

preservar e dar continuidade aos saberes.  

Inserida no campo da educação, esta pesquisa apoiou-se nos estudos da 

colonialidade e descolonialidade (QUIJANO, 2005; WALSH, 2008; FIGUEIREDO, 2010). 

Então, assumo o desejo de “valorizar” e “qualificar” os saberes de experiência dos mais 

antigos, tendo como foco os modos de aprender-ensinar. Em direção oposta, o pensamento 

moderno ocidental defende que as epistemologias cuja matriz se diferencia da norte-

eurocêntrica-estadunidense, como é o caso da indígena, não merece credibilidade, portanto, 

são consideradas inferiores, invisíveis e subalternas (SANTOS, 2010).  

Há fundamentos históricos que explicam esse perverso fenômeno social. A 

invenção eurocêntrica da ideia de raça criou um sistema de classificação em que o indígena é 

colocado em uma posição de inferioridade em relação ao branco europeu, também aplicada 

aos saberes, o que Anibal Quijano (2005) denominou de colonialidade do saber. 

Nesse sentido, este estudo reforça um movimento crescente na América Latina de 

construção de alternativas epistemológicas e educativas ao pensamento norte-eurocêntrico-

estadunidense a partir da descolonialidade. 

Acredito que o trabalho venha a contribuir para valorizar outras a produção do 

conhecimento com base em saberes populares no campo da educação e foca nos modos 

particulares de aprendizagem e transmissão dos saberes da tradição, representados pelos 

saberes dos troncos velhos tremembés de Almofala (CE) em articulação com a educação 

escolar.  

Quanto às ações pedagógicas trabalhadas nas EIT’s com vistas a dar continuidade 

e preservar esses saberes, creio que podem nos ajudar a pensar perspectivas diferenciadas de 

ensino e aprendizagem, a partir de pensamentos distintos da predominância de saberes 

eurocêntricos a que está submissa a educação no contexto mais geral. 

                                                           
1 Adotamos grafar a palavra no plural pelo motivo de tremembé não se tratar da autodenominação destes povos, 

e como sendo uma palavra cunhada do português e tupi, segue a regra gramatical original, como nos avisa 

Borges (2010), porém, quando fizer referência a povo ou etnia será grafada no singular. 
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A feitura desta pesquisa traz frações de minha história de vida para que o leitor 

entenda as implicações que tenho com os tremembés e as motivações que me fizeram optar 

por fazer o presente trabalho com eles. Digo melhor: há uma integração da minha história 

com a dos tremembés, tendo como fios a serem entrelaçados, os saberes dos troncos velhos e 

as minhas vivências com esses saberes. 

Logo, a concepção desta pesquisa nasceu de um processo de descoberta pessoal, 

conectado a um percurso que vem desde a minha infância em Tutoia do Maranhão, até o 

encontro com os tremembés de Almofala - CE. 

Faço o uso do gênero narrativo na maior parte do texto. Busco uma escrita 

apoiada no diálogo, molhada de poesia e coerente com uma cultura em que a oralidade ainda é 

muito forte.  

Persigo insistentemente a forma literária apoiada em situações de vida dos 

tremembés para que o leitor possa sentir o que eu digo através das histórias narradas. Essa 

opção de escrita também tem a intenção de aproximar o leitor dos modos de falar, agir e 

pensar do povo Tremembé em que as palavras ditas parecem ser cantadas e encantadas. 

Parte das histórias narradas foram por mim vivenciadas junto aos tremembés, ou 

contadas por eles. Em algumas delas, o céu e a terra não se dissociam, viventes e não-viventes 

estão em relação, e encantados interagem com encarnados.  

Como trato dos saberes dos troncos velhos e do povo tremembé, considero 

oportuno, no segundo capítulo, apresentar uma contextualização inicial sobre os tremembés 

de Almofala e os índios do Nordeste. Em seguida, faço breve conceituação sobre saber 

tradicional, além de definir quem são os troncos velhos - os “protagonistas” do trabalho. 

No terceiro momento, trago algumas memórias do meu percurso de vida, desde 

recordações infantis até o encontro com os tremembés.  Assim, vou fazendo uma narrativa da 

minha vida, interligando com a deles, detendo-me nos saberes de suas tradições.  

Neste enredo, rememoro lembranças de “escolas” pelas quais passei, observando a 

partir da minha experiência aspectos relacionados ao seu funcionamento e ensino-

aprendizagem. Coloco escolas entre aspas por não me referir apenas a lugares de 

aprendizagem institucionalizados. E, por fim, conto como foi o encontro com os índios 

tremembés e o contexto em que seu deu o desejo da pesquisa.  

No quarto capítulo, apresento o Torém Dialógico. Utilizo a dança do torém como 

metáfora para tratarmos dos conceitos presentes na composição do trabalho. Para tanto, 

viabilizo a criação de um momento em torno de uma apresentação de uma roda de torém, na 

qual dialogo com autores referenciados sobre os conceitos que “atravessarão” a pesquisa, a 



14 

 

saber: saber de experiência, dialogicidade e (des) colonialidade. Na sequência, mostro os 

passos metodológicos da pesquisa, isto é, os passos feitos junto com os tremembés para 

alcançarmos os objetivos da dança. 

No Torém Dialógico anuncio os princípios que orientam a feitura da pesquisa 

dialógica (FREIRE, 1983; FIGUEIREDO, 2007) que são: a supra-alteridade, que significa o 

respeito à diversidade, pluralidade de ideias e manifestação do outro diferente. O saber 

parceiro, ou seja, um saber produzido por personagens distintos e geradores de um novo saber 

mais rico e abrangente. A afetividade, fundamental para se criar laços para ação e 

comunicação. E o maior princípio de todos: o diálogo, que pressupõe relação entre “diferentes 

– iguais”, em uma horizontalidade, em um projeto de interesses compartilhados. Como se 

fosse uma dança, onde existe uma música compartilhada, a escuta comum e o enriquecer-se 

como o outro que é um ato de amor. 

Na quinta parte, conto as histórias dos troncos velhos a partir das quais me foi dito 

e feito. No corpo das narrativas estão embutidos os modos de aprender-ensinar “colhidas” a 

partir de diversas situações vivenciadas por mim junto aos tremembés, ou contadas por eles.  

 Faço uma escrita que visa a ser o mais fiel possível ao que vi, vivi e senti, e ao 

que me foi relatado pelos troncos velhos tremembés; respeitando suas falas e os seus modos 

de ser no mundo. Procuro não mudar quase em nada as suas histórias, pois intenciono não 

interferir na sua “riqueza” e “profundidade”, pois, ao meu ver, trazem em seu conteúdo muitas 

sabedorias. Essa fidelidade se deu por eu não querer perder uma só frase e expressão corporal 

do que diziam, e como diziam. Escrevo suas falas e corpos em movimento, mas os limites da 

escrita não alcançam tamanha profundidade e boniteza. 

  Reorganizo cada história dentro de uma estrutura textual onde dentro do enredo 

apresento o cenário no qual ocorreu o diálogo; a descrição de personagens; o problema e o 

desfecho. Cada narrador e narrativa têm suas singularidades. 

Mesmo que a recontagem da história seja considerada uma forma de análise 

quando se trata de narrativa (CRESWELL, 2010), ao final de cada história farei considerações 

sobre os ditos e feitos que “emergem” do reconte, dessa forma enfocando os “achados” da 

pesquisa relativo aos modos de aprender-ensinar dos troncos velhos.  

O sexto capítulo versa sobre a escola e os saberes dos troncos velhos. O ponto de 

partida foi o Seminário Uru da Diversidade dos Saberes Tremembé, evento importante das 

escolas tremembés onde houve a socialização do que estava sendo feito para preservar e dar 

continuidade aos saberes da cultura Tremembé. Em um outro momento, ocorreu uma 
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assembleia, em que se tratou da educação do povo tremembé. Estiveram presentes professores 

indígenas, troncos velhos, pessoas da comunidade e demais convidados.  

O tema gerador em debate foi Educação Indígena Tremembé e os saberes dos 

troncos velhos: conquistas e desafios futuros. A roda aconteceu no sentido de permitir que os 

presentes trouxessem suas experiências e ideias para a implementação de uma educação 

assentada na tradição e de viés descolonializante.  

Anunciado o prelúdio, falo em seguida do contexto dos tremembés de Almofala e 

a relação histórica com índios do Nordeste. Depois tratarei do conceito de saber tradicional, 

além de definir quem são os troncos velhos, as “estrelas” que guiam este trabalho. 
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2 TREMEMBÉS, TRONCOS VELHOS E TRADIÇÃO 

 

2.1 As areias móveis do passado: os tremembés de Almofala (CE) e a relação com os 

índios do Nordeste 

 

Quando se fala em índios tremembés aqui no Ceará, logo se faz a ligação com a 

população indígena que mora em Almofala, no município de Itarema, a 270 km da cidade de 

Fortaleza. Atualmente, eles habitam também os municípios de Acaraú e Itapipoca. Mas, é em 

Itarema onde vive a maior parte desse povo indígena, compreendendo dez localidades 

agrupadas em duas zonas: a Zona da Mata e a Zona da Praia.  

A Zona da Mata é composta pelas localidades da Varjota, Tapera, Passagem Rasa 

e Batedeira; Na Zona da Praia, estão situadas as localidades de Mangue Alto, Barro 

Vermelho, Praia de Almofala, Panã, Saquinho e Lameirão. O mapa a seguir, construído a 

partir de uma atividade escolar do ensino médio em 2016 no aldeamento da Praia de Almofala 

- EIT Maria Venâncio -, mostra os pontos geográficos citados: 

 

Figura 1 – Mapa do aldeamento Tremembé elaborado na Escola da Praia 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Existem motivações históricas que podem dizer mais sobre a ligação dos 

tremembés com a cidade de Almofala, no Ceará. É importante mencionar que, já no século 

XVII, os tremembés habitavam parte do litoral norte brasileiro, desde a costa do Maranhão, 

passando pelo litoral do Piauí até chegar ao Ceará e Rio Grande do Norte. Eles preferiam as 

praias e os estuários cobertos de mangues dos rios do nordeste do Brasil, pois eram lugares 
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fartos de onde tiravam seu sustento. Não sendo à toa que são considerados como exímios 

pescadores e nadadores. Há narrativas que os colocam como habilidosos pescadores de 

tubarões, conhecidamente os animais mais ferozes dos oceanos. 

Quem pode nos ajudar a contar essa passagem histórica que liga os tremembés a 

Almofala é Borges (2014), que nos chama a atenção para o fato de que, durante o século 

XVII, alguns padres tentaram catequizar os índios tremembés que habitavam a costa cearense. 

Entretanto, como estavam diante de um povo bravio e que se negava a subserviência, não 

tiveram facilidades e incorreram em sucessivos fracassos. Houve resistência às reiteradas 

investidas da igreja. Todavia, no início do século XVIII, os padres jesuítas conseguiram fixá-

los no Aldeamento de Nossa Senhora da Conceição de Almofala. 

A mesma autora nos informa que, em 1702, deu-se início a construção da primeira 

igreja de Almofala, há época, feita de taipa e coberta de palhas. Dez anos depois, foi 

construída uma igreja de alvenaria em estilo barroco, concluída em 1758, e que existe até 

hoje, sendo tombada como patrimônio cultual nacional desde 1980. É um lugar muito visitado 

atualmente. 

Houve tempo em que nem dava para imaginar que existisse uma igreja no local, 

pois no ano de 1897, as areias claras das dunas passaram a avançar sobre o recinto religioso 

que foi engolido completamente, assim como parte do povoado de Almofala. A igreja 

desapareceu da paisagem local encoberta pela areia. Permaneceu soterrada e silenciada por 

mais de quarenta anos. O acontecido dispersou os tremembés que viviam ao redor da igreja 

desde a época do aldeamento.  

No início dos anos 1940, as dunas empurradas pela vontade do vento moveram-se, 

descobrindo partes da igreja. Os tremembés terminaram o serviço começado pelas forças da 

natureza e desenterraram a igreja. Orgulham-se ainda hoje de terem usado as próprias mãos 

para tirarem as areias que sobrepujavam o espaço sagrado.  

O local do aldeamento voltou a ser ocupado, mas dessa vez, os tremembés tinham 

a companhia de estrangeiros que passaram a invadir Almofala e disputar a valorosa terra. “O 

local do povoado passou a representar um espaço de resistência e de afirmação étnica, pois à 

medida que o povoado ia sendo descoberto pelas areias, posseiros ‘brancos’ também 

ocupavam o lugar, disputando, assim, os espaços com os índios” (BORGES, 2010, p. 2). 

Assim como a igreja permaneceu encoberta pela areia, a etnia Tremembé passou 

muitos anos para “reaparecer” no cenário nacional. Contudo, tal como fizeram em relação à 

igreja, com as próprias forças, eles reivindicam seus direitos que ficaram por muito tempo 
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“encobertos”, e desrespeitados. Até hoje disputam as terras que lhes foram tomadas por 

setores poderosos representantes da agro-indústria e das empresas da pesca industrial. 

Antes de falar dos arqui-inimigos do povo Tremembé, considero importante 

mencionar o contexto histórico dos povos e das culturas indígenas do Nordeste, além de fazer 

uma relação com os tremembés de Almofala, na busca de compreender as lutas dessa etnia 

dentro de um conjunto maior. 

As populações indígenas que habitam a região Nordeste provêm das culturas 

autóctones, ou seja, são naturais do lugar em que habitam. Oliveira (1999) registra que os 

índios do Nordeste foram envolvidos em dois processos de territorialização com 

características bem diversas. Um verificado na segunda metade do século XVII e nas 

primeiras décadas do XVIII, associados às missões religiosas; outro ocorrido no século XX 

articulado com as agências indigenistas oficiais. 

O primeiro movimento tratou de atrair os povos nativos para aldeamentos 

missionários, ocorrendo o processo de sedentarização e catequese. Desse contingente é que 

procede as atuais denominações indígenas do Nordeste, coletividades que permaneceram em 

aldeamentos sob a custódia dos missionários, e naquele momento, distante dos colonos e dos 

principais empreendimentos econômicos da época - como era o caso das lavouras de cana de 

açúcar e as fazendas de gado. 

As missões eram unidades básicas de ocupação territorial e de produção 

econômica, mas tinham também como intenção homogeneizar e acomodar diferentes culturas 

pelo processo de catequese e pela disciplina do trabalho.  

Outro processo incentivador do “desmonte” cultural indígena de raiz eurocêntrica, 

deu-se com a estimulação de casamentos interétnicos e a fixação de colonos brancos nos 

limites dos antigos aldeamentos missionários. Entretanto, essa política assimilacionista, e 

também de usurpação de direitos mostrou sua face mais perversa com a aprovação da Lei de 

Terras de 1850, quando o império passou a regularizar propriedades rurais em todo o país. 

Desse modo, famílias provenientes de grandes propriedades do litoral, ou de fazendas de gado 

do sertão, buscaram terras para a produção agrícola. 

Os governos provinciais, conforme Oliveira (1999), vão sucessivamente 

declarando extintos os antigos aldeamentos indígenas e incorporando os seus terrenos a 

comarcas e munícipios em formação. Por outro lado, pequenos agricultores e fazendeiros não-

indígenas consolidam glebas por arrendamento e estabelecem controle sobre parcelas 

importantes das terras. 



19 

 

O resultado dessa espoliação é que no século XIX já não se falava mais em povos 

e culturas indígenas no Nordeste. Sem o que lhes era mais importante - a terra - deixam de ser 

reconhecidos como coletividades e passam a ser referidos como descendentes ou 

remanescentes. 

O segundo movimento de territorialização ocorreu em 1920 - um movimento na 

contramão do que foi exposto há pouco. O governo de Pernambuco passou o controle do 

antigo aldeamento missionário de Ipanema (1705) ao controle de órgãos indigenistas. Na 

década seguinte, foram implantados vários Postos Indígenas em diversas áreas do Nordeste. 

Entretanto, entre os anos 1970 e 1980, chega ao conhecimento público as 

reivindicações e mobilizações dos povos indígenas que não eram reconhecidos pelos órgãos 

indigenistas e não descritos na literatura etnológica. 

O povo Tremembé está entre esses grupos indígenas que “emergiram” no cenário 

cearense e nacional na década de 80, após mais de cem anos da assumida posição do estado 

nacional da “extinção” oficial dos índios no Ceará. 

Alex Ratts (2009) nos informa que só em 1993 eles foram reconhecidos 

oficialmente como índios e tiveram sua área delimitada em 4.900 ha, proporcional à metade 

das terras do antigo Aldeamento de Nossa Senhora da Conceição de Almofala. No entanto, 

nem todos em Almofala se afirmavam como índios, pois, junto com os tremembés, habitavam 

posseiros e outros que não abraçavam a causa indígena.  

A luta pela terra ainda exige mobilização constante, pois os tremembés enfrentam 

inimigos poderosos que se apropriaram de suas terras por força do poder econômico e 

político. Um exemplo é a empresa Ducôco S/A, que desde o final da década de 70 adquiriu 

propriedades na região e avançou sobre as terras indígenas demarcadas. Em alguns locais, 

como é o caso da localidade da Tapera, a população foi “sufocada” em uma faixa tão estreita 

de terra que praticamente inviabilizou a realização de atividades agrícolas e pequenas criações 

de animais tão importantes para o sustento das famílias daqueles que lá habitam. 

Todavia, não para por aqui. Outras empresas invadiram o território Tremembé, 

como é o caso das grandes empresas de pesca e criação de camarão em cativeiro nos rios 

Aracatimirim e Acarau. E, por último, as empresas eólicas, que estão tomando conta da 

paisagem local. Além da expropriação de terras, o ambiente é fortemente agredido, o que 

provavelmente trará consequências irreparáveis ao longo do tempo. Como resultado desses 

frequentes “ataques”, ocorre o enfraquecimento das atividades relacionados aos saberes 

tradicionais, como é o caso da pesca, “pequena” agricultura e extração de remédios de plantas 

medicinais. 
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Diante do exposto, sou propenso a concordar com Oliveira (1993), ao afirmar que 

“é sob o signo da invenção de cultura que devem ser pensados os índios do Nordeste, com um 

resoluto movimento de afastar o viés etnológico de buscar no presente culturas autênticas”.  

Em relação aos tremembés de Almofala, as tradições resistem ao tempo e aos “ataques 

culturais”, mesmo que sejam recriadas, reelaboradas e algumas inovações adotadas.  

No processo de luta permanente pela terra, os tremembés conseguiram 

implementar nas suas comunidades as escolas indígenas, que cada vez mais exercem um 

papel importante de emancipação do povo e fortalecimento de suas lutas. Vale lembrar que os 

professores2 tiveram formação específica para atuar no magistério indígena, através do 

Magistério Indígena Tremembé Superior (MITS), que teve sua primeira turma formada no 

ano de 2013. A certificação foi expedida pela Universidade Federal do Ceará, embora a 

iniciativa do curso tenha partido do povo Tremembé junto com seus parceiros. 

O MITS ainda teve como diferencial aulas ministradas por lideranças da 

comunidade, como o cacique João Venança, pajé Luís Caboclo, dentre outros, em disciplinas 

específicas da cultura Tremembé. Outros professores provenientes de universidades federais e 

estaduais do Ceará e Piauí também fizeram parte desse processo. 

É importante registrar que em 2015 os tremembés se reuniram diversas vezes para 

pensarem um currículo a ser enviado para secretaria de educação do estado contendo as suas 

especificidades culturais, posto que desejavam uma maior participação na sua elaboração. 

O currículo é o elemento que tem a função de estruturar a escola. Por ser tão 

importante, Arroyo (2011) o concebe como “um território em disputa”. Se os tremembés já 

travavam uma luta antiga pela posse de suas terras, também se debruçavam em elaborar um 

currículo que contribuísse para suas demandas.  

Os eixos principais do currículo discutido eram a política, a cultura, a 

espiritualidade e a arte. Não é meu objetivo aprofundar estudos sobre o currículo das Escolas 

Indígenas Tremembés (EITs) nesse trabalho, porém, torna-se importante mencioná-lo, pois 

tenho interesse em identificar as ações promovidas na escola para dar continuidade aos 

saberes dos troncos velhos. Além disso, existe a seguinte frase, dita por dona Diana, liderança 

da Varjota: “a escola reforça a luta e a luta reforça a escola”. Então, a escola desempenha um 

importante papel na luta pela terra e na continuidade dos saberes tradicionais do povo 

Tremembé.  

                                                           
2 Os léxicos professor e professores correspondem também a professora e professoras. Assim, afirmo as questões 

de gênero que atravessam as relações sociais. Ao anunciar esta posição, por questões de estilo de escrita, 

sonoridade e fluidez da leitura, toda vez que aparecerem no decorrer do texto - e outras palavras - estarei me 

referindo sempre aos diferentes gêneros.  
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Lembrando que as escolas estão vinculadas administrativamente à Secretaria 

Estadual de Educação (SEDUC), e são orientadas a seguir uma base comum nacional. 

Portanto, é um tema que requer mais estudo em torno de si para “investigar” como se dá a 

educação dos conhecimentos tradicionais nas escolas indígenas do povo Tremembé, diante de 

perspectivas tão eurocentradas de educação. E como a formação do MITS está chegando no 

chão das escolas indígenas tremembés. Contudo, esse assunto irei tratar em estudos que ainda 

estão por vir. Em seguida, discorrerei sobre os saberes tradicionais e os troncos velhos. 

 

2.2 Saberes tradicionais e os troncos velhos tremembés 

 

 Ensaio fazer aqui uma conceituação de saber tradicional a partir das “falas” dos 

professores tremembés e do que consegui nos escritos acadêmicos. Partirei da definição feita 

pelo professor Tremembé Raimundão (dezembro de 2015), que entende saber tradicional 

como um conjunto de saberes que são passados de uma geração mais antiga para outra mais 

nova, para que não caia no esquecimento, e que possa fortalecer a luta. O professor em 

questão relaciona o saber da tradição a um tema de suma importância para os tremembés: a 

luta pela terra. 

 Essa concepção pode ser enriquecida com os contributos de Nascimento e 

Calderoni (2012), em que elas dizem que ao se falar em saber tradicional, faz-se referência ao 

conhecimento local, associado à cultura e às práticas sociais que se desenvolvem e 

reproduzem sem que para isso tenha havido um esforço deliberado de produção de tais 

conhecimentos. Então, saberes tradicionais seriam aqueles produzidos e compartilhados por 

comunidades locais, e incluem suas relações com o território, entre outras.  

Podemos inferir, de acordo com as ideias das autoras, que os saberes tradicionais 

indígenas estão contextualizados com seu território e mantêm uma relação mais integrada 

com a natureza e geralmente carecem de serem vivenciados para aprender. 

Há uma conceituação colocada no Relatório Nacional para a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (Ministério do Meio Ambiente, 1988) o qual diz que o saber 

tradicional é um conhecimento a respeito do mundo natural, sobrenatural, transmitido 

oralmente, de geração a geração; são práticas e inovações e não um simples repositório de 

conhecimento do passado. 

Em síntese, uma definição possível para saber tradicional, que conjuga os 

conceitos colocados anteriormente, pode ser: aquele produzido e compartilhado por 

comunidades locais que incluem suas relações com o território e dizem respeito a saberes 
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acerca do mundo natural, sobrenatural, transmitido através dos ditos e feitos, de geração a 

geração em prol de suas lutas. É o saber que descende de raízes ancestrais, mas que está em 

movimento como todo o mundo, portanto, pode ser reinventado, reelaborado e ressignificado.  

Os termos mais usuais entre os tremembés para se reportarem aos saberes dos 

antepassados, que ainda resistem ao tempo, mesmo que reelaborados ou ressignificados, são 

saberes dos mais velhos, saberes dos antigos ou saberes dos troncos velhos. Aliás, sobre essa 

questão de categorias étnicas nativas e temporalidade, Valle (1999) identificou-as em duas, e 

demais correlatas, a saber: índios velhos e índios novos. As categorias correlatas seriam: 

antigos, os mais antigos, os mais velhos, antigos velhos, nêgo/caboclo velho, Tremembé 

velho, povo de antigamente. 

“Os índios velhos eram pessoas que tinham vínculos mais estreitos com o 

passado, portanto eram os contadores de história e as fontes mais fiéis daqueles tempos” 

(VALLE, 1999, p. 325). Eram por eles que se delineavam as ligações ancestrais com os dias 

atuais. Logo, eles seriam responsáveis pela manutenção de saberes existentes no passado. 

Também seriam fontes seguras de informações. O contar histórias, tornar-se-ia uma prática 

que permitiria a transmissão de conhecimentos tradicionais, como também, uma forma natural 

de aquisição de saberes. 

Dessa forma, a velhice seria atributo positivo, e os velhos, entes importantes na 

configuração social indígena. Os índios velhos seriam responsáveis pela educação das 

tradições, assim os índios novos não poderiam desvalorizar o conhecimento recebido por eles. 

Valle nos lembra que havia metáforas botânicas que serviam de manutenção do 

paradoxo temporal entre os índios novos e os índios velhos. Os tremembés empregavam o 

termo tronco velho como metáfora para contrastar o velho e o novo. Os velhos tremembés 

seriam as raízes e o troncos, pegando-se o exemplo de uma árvore, e os novos tremembés 

seriam ramos e os brotos. Era uma forma relacional que assegurava a continuidade da 

ancestralidade. 

Ao longo do trabalho assumiremos a categoria nativa tronco velho para nos 

reportamos àqueles que são a base de sustentação para os mais novos em relação aos saberes 

tradicionais. Importante ressaltar que o termo não diz respeito somente à idade da pessoa, mas 

aos saberes que elas detêm, e que são importantes para a vida e a luta dos tremembés, e para 

outras populações. 

Dito isso, agora preciso “viajar” na imaginação e acessar um pouco do meu 

percurso de vida, mostrar a minha ligação com os saberes tradicionais durante a infância, 
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explicitar a minha ligação com os tremembés, e dizer quais as motivações que me fizeram 

optar por fazer este trabalho junto com eles. 
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3 EU E OS TREMEMBÉS 

 

3.1 De primeiro: saudades do que não será mais 

 
 “Quando o Velho falava todo mundo calava” 

 

Nasci em Tutoia do Maranhão, em um povoado chamado Cajazeiras. Foi nesse 

lugar onde eu senti: o primeiro sopro de vento, a terra úmida - na maior parte do ano -, a lama 

do mangue, o calor do meio dia e a água abundante que nascia dos olhos d’água, acalmando a 

sede dos viventes e ofertando banhos demorados.               

Considero Tutoia um lugar sagrado por ser a terra dos meus ancestrais mais 

próximos. Tenho compreensão de que as minhas raízes estão encravadas naquele solo, mesmo 

que eu não as conheça com profundidade. O meu umbigo ficou enterrado por lá em alguma 

parte daquele solo fértil. Uma boa parte da minha família paterna e materna ainda pertence 

aquele lugar.  Saí de lá há algum tempo, vim para Fortaleza, mas de algum modo o lugar 

nunca saiu de mim. 

 

         Figura 2 – Paisagem em Tutoia - MA e a sua localização em relação a Fortaleza 

 
 Fonte: elaborada pelo autor e adaptação a partir do Google Maps 

 

Tutoia do Maranhão é uma pequena e bela cidade localizada na microrregião do 

Baixo Parnaíba. Fica situada na parte norte do Maranhão. É uma das derradeiras ilhas que 

compõe os Lençóis Maranhenses, lugar muito procurado por turistas de toda parte do mundo. 

Há muitas versões para explicar a origem do nome Tutoia. Uma delas aponta o 

termo como procedente do povo indígena Tremembé, antigos habitantes da região, no qual 

“Tutoia” quer dizer “lençol de areia”, “grande extensão de dunas”. De fato, a denominação 

caracteriza efetivamente a topografia daquela região. Tal fato sugere a presença de populações 

descendentes de índios tremembés naquele município.  
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Será que sou tremembé só porque nasci em Tutoia? Não posso afirmar que sou 

descendente do povo Tremembé só porque sou dessa cidade, pois necessitaria mergulhar mais 

fundo na busca da minha história e de meus antepassados para me certificar.  

O que sei é que os meus parentes mais antigos estão e estiveram lá. Trago 

vivências marcantes em meu corpo, molhadas de saberes dos antepassados daquele lugar, 

onde habitavam e possivelmente ainda habitam descendentes do povo Tremembé.  

Muitos dos saberes que ainda carrego comigo foram adquiridos na infância, na 

relação com os meus parentes e gentes mais próximas. Saberes aprendidos pescando com 

meus tios e primos; tomando banho de rio; subindo em árvores, plantando roças, fazendo 

farinha na casa de forno, montando em cavalos, correndo descalço pelas matas. 

 Ainda pequeno, mamãe me levava para visitar rezadeiras, que tiravam quebrantos 

e receitavam remédios feitos de plantas e raízes na busca de curar as doenças do corpo e da 

alma.  

 Eu me divertia construindo brinquedos com palhas e galhos de árvores; 

apanhando frutos na mata ou nos grandes quintais de areias claras como a lua. 

Apreciava caçar pequenos bichos e pássaros. Para isso, eu imitava seus sons para 

atraí-los para a morte. Abatia-os para me alimentar de suas carnes, as quais eram quase 

sempre acompanhadas de uma boa farinha de mandioca. 

Era comum no meu lugar de nascença ouvir o calar dos bichos diurnos no final de 

tarde. “Boquinha da noite” era a hora predileta para escutar as histórias de meu avô. Suas 

narrativas eram complementadas pelas sinfonias dos bichos noturnos, que pareciam querer 

também cantar suas façanhas. Meu avô e os bichos se demoravam nas encantações, e elas se 

estendiam até a hora do sono chegar. 

Detendo-me um pouco nas histórias do meu avô; ouvíamo-nas atentamente, pois 

cada palavra dita pela boca daquele velho homem continha força e ensinamentos para a vida. 

Às vezes, os causos contados eram simplesmente para amedrontar-nos, ou histórias apenas 

para rir, ou ainda para tirar o peso do cansaço de nossos corpos ao final do dia. Entretanto, 

quando o velho falava, todo mundo calava. Nem o cachorro da casa ousava latir.  

Em momentos mais descontraídos, as narrativas de “Pai Fideles”, como o 

chamávamos, falavam de entes encantados que vagavam pelas matas protegendo os bichos e 

as árvores dos malfazejos, ou de almas penadas que tinham deixado algo de valor na terra e 

que voltariam para pegar o que lhes era de direito. 

Meu avô tinha predileção por histórias assombradas. Estas eram contadas na areia 

branquinha de um campo de futebol, vizinho à nossa casa, sob a luz da lua e acompanhada do 
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brilho das estrelas a pipocar no céu; ou até mesmo em noites quase desprovida da luz da lua, 

aproveitando tão somente as únicas claridades emitidas de uma fogueira, que nos trazia o 

aconchego de sua quentura em noites úmidas e ventiladas.  

Meu avô, exímio contador de causos, geralmente arregalava os olhos em nossa 

direção para chegar mais perto de nossas almas. Ele nos pegava pelas palavras e expressões 

corporais arrebatadoras. Os causos narrados por ele também davam conta de seus afazeres 

cotidianos e de suas aprendizagens em andanças pelo mundo. Mundo este que mal excedia os 

limites de Tutoia. 

Porém, suas narrativas faziam o nosso lugarejo crescer até ficar maior que tudo. 

Os seus causos, de alguma forma, envolviam nossa maneira de viver em comunidade. Ele não 

sabia ler ou escrever, mas tinha uma memória muito ativa, e nos ensinava através de seus 

relatos de vida e de sua experiência pessoal.  

A nossa aprendizagem naquele lugar dava-se através do processo de interação 

entre a nossa comunidade e os demais elementos da natureza, de forma contínua e fora do 

esquema formal de ensino.  

Aprendíamos na vivência direta com o rio, com a floresta, com os bichos e as 

pessoas próximas. Saberes passados por muitas gerações sem a necessidade de um lugar 

construído oficialmente para aquela finalidade. 

Os ensinamentos para a vida ocorriam na interação com o ambiente. Os saberes 

eram tecidos na relação corpo-natureza. A vivência cotidiana em comunidade trazia-nos 

vários ensinamentos, visto que não frequentávamos a escola formal. Digo comunidade, 

porque havia organização social, além de afeto e ajuda mútua, no sentido de garantir o 

sustento e a sobrevivência de todos. 

A aprendizagem se dava por meio de processos interativos com outros meninos; 

observando e fazendo trabalhos com os mais velhos; ouvindo as histórias do meu povo, 

principalmente os causos vividos, ou de ouvir falar. A sabedoria circulava através da 

convivência com meus pares e na relação com o ambiente em que estávamos.  

Desde cedo, escutávamos as vozes das matas, encantávamo-nos com o frescor e 

os mistérios das águas, enfim, sentíamos a força da vida que pulsava por lá. Tudo aquilo era a 

nossa “escola”. As pessoas, a terra, as árvores, os bichos, o céu e os rios, os nossos 

professores.  
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3.2 Da escola das matas para as escolas com grades e paredes... 

 

“Acordava de madrugada para ir ao mar, mas tinha uma 

preguiça medonha de levantar cedo para ir à escola 

estudar” (ELEOMAR DOS SANTOS) 

 

Conheci a escola formal após mudar para Fortaleza (CE), na década de setenta.  

Migramos de Tutoia porque papai ficou desempregado. Um de meus tios convidou-o para 

trabalhar na pesca marítima. Papai já fazia pequenas pescarias, como era costume da maioria 

dos homens do lugar, mas nunca havia adentrado o alto mar. Era um desafio grande para ele, 

que não recusou a oportunidade. Encheu-se de coragem e aceitou o convite com o objetivo de 

sustentar a família. Começou trabalhando como cozinheiro da embarcação e depois de algum 

tempo se profissionalizou, tornado-se futuramente mestre de pesca. 

Quanto à minha vida escolar na nova capital, foi de certa forma traumática, pois 

saia da escola das matas - que não era bem uma escola no sentido oficial -, onde reinava a 

liberdade, para frequentar uma escola com paredes, grades e muros, onde ocorria o 

aprisionamento, a competição, o autoritarismo e o medo. 

Tudo bem que eu nunca fora um anjo de menino como desejavam que as crianças 

chegassem à escola, mas também a escola não era uma maravilha de lugar para a gente ficar. 

Preferia mil vezes o lado de fora. O melhor da escola eram os amigos, o recreio, hora de ir 

embora e as férias. 

Como eu não atendia aos pré-requisitos estabelecidos pela instituição em que eu 

estudava, tive de dar literalmente minha mão à palmatória. Ora, perdi as contas das vezes em 

que tomei bordoadas de palmatória da minha mãe porque eu insistia descumprir os “acordos” 

impostos pelas professoras e as normas definidas pela escola. 

Naquela época, quando um aluno não fazia as tarefas, ou cometia algum erro na 

escrita, era comum repetir dezenas de vezes a palavra de forma correta para não mais cometer 

o mesmo erro. O problema era que a professora anunciava para a sala toda quem tinha errado. 

Todo esse constrangimento era acompanhado da atitude de gozação, silenciosa ou ruidosa, 

dos alunos.     

Adiante, frequentei escolas menos controladoras e punitivas, a depender dos 

gestores e professores. Entretanto, a maioria delas era pouco atrativa e os conteúdos ensinados 

pareciam distanciar-se do contexto de nossas vidas. Mesmo assim consegui dar seguimento 

aos estudos e chegar à universidade.  
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Entrar no ensino superior foi uma conquista sem planejamentos de infância, pois, 

quando moleque, queria mesmo era ser jogador de futebol, que nem o Zico do Flamengo, um 

dos jogadores mais admirados e famosos do Brasil na década de 80. 

                 O sonho quando é vivido nem sempre é tão bonito o quanto é quando se ainda está 

apenas sonhando. Ainda guardo estima pelo futebol, pois me criei brincando de ser jogador, 

mas ainda jovem desisti de ser famoso e rico como o Zico, uma vez que a convivência no 

futebol me fez perceber que não seria fácil. Então, apesar de tudo o que tinha passado na 

escola, resolvi apostar no estudo como um caminho para ascender na vida.  

Papai preferia que nenhum de seus filhos se tornasse pescador. Ele nos dizia o 

tempo todo que procurássemos outros ofícios, pois a pescaria até dava para sobreviver e 

sustentar a família, mas era ramo muito pesado e sofrido. Ele nos mostrava, a título de 

desconvencimento, as mãos sofridamente castigadas pelo duro trabalho. 

A vontade de papai era que concluíssemos o segundo grau e conseguíssemos 

trabalhos que exigissem canetas - atualmente seriam computadores - e nos livrássemos dos 

serviços pesados. 

 Hoje sou pedagogo de profissão, mas até agora não sei de que facilidades meu pai 

falava que eu teria quando me formasse nos estudos. Gosto da minha profissão, mas não é tão 

facilitada. O educador também enfrenta durezas em sua alma, e muitas vezes é “golpeado” 

por governantes que desvalorizam a profissão.  

De qualquer forma, resolvi seguir seus aconselhamentos, entretanto, as vezes que 

eu saia para pescar, sem compromissos de ganhar dinheiro, achava o mar mais atraente que a 

sala de aula. Acordava de madrugada para ir ao mar, mas tinha uma preguiça “medonha” de 

levantar cedo para ir à escola estudar. 

Mesmo diante das adversidades de estudar em escolas públicas mal equipadas; má 

qualidade de ensino; às vezes com falta de professor; ou mesmo quando não tinha dinheiro 

para pagar as passagens de ônibus, ainda assim, consegui chegar ao ensino superior. 

Acumulei dois diplomas universitários estudando em universidades públicas: 

Bacharelado em Geografia, pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), e Licenciatura em 

Pedagogia, pela Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Na faculdade, eu já explicava conteúdos para amigos de sala que tinham 

dificuldades em uma ou outra disciplina. Ainda na graduação universitária, ministrei aulas 

particulares para alunos com baixas notas na escola. As repetidas aulas me fizeram tomar 

gosto pelo ensino. 
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Daí, fui me formando professor. O tempo passou e prestei concurso para ingressar 

no ensino público. Entrei no cargo de supervisor escolar em 2005, logo após terminar o curso 

de Licenciatura em Pedagogia.  

Essa história é longa e demandaria tempo para desenvolvê-la aqui. Ater-me-ei, por 

enquanto, a falar das minhas atividades iniciais de pesquisador com o objetivo de apontar a 

escolha atual do tema que me propus a estudar, e fazer ligações com meu percurso de vida.  

 

3.3 Da sensação de ligação nasce o desejo da pesquisa 

 

“O meu desejo de pesquisa tem ligação com as   minhas 

memórias infantis em Tutoia do Maranhão. Tem a ver 

com o lugar onde nasci e o jeito de viver das pessoas de 

lá e de cá”. 

 

 Comecei, de fato, a atividade de pesquisa universitária no curso de Pedagogia da 

UFC. O grupo que participei após a graduação tinha como coordenadora a professora Sandra 

Petit. O interesse de estudo era a temática afro e indígena. Na época, iniciamos uma pesquisa 

denominada: “Metaforizando o ser negro/ser índio: a produção de (novas) subjetividades 

étnicas”. Utilizamos como método de pesquisa a Sociopoética. 

Em rápidas palavras; a Sociopoética é um método de pesquisa coletiva idealizada 

pelo filósofo francês Jacques Gauthier (1999), que tem como pressuposto básico que todos os 

saberes são iguais de direito. O método se baseia em cinco princípios: a produção de 

conhecimento com o corpo todo; a valorização das culturas dominadas e de resistência e das 

categorias e conceitos produzidos por elas; “os sujeitos pesquisados” como copesquisadores e 

a importância do papel da arte na construção de saberes. 

Entrei no grupo de pesquisa como voluntário, pois me identifiquei com a proposta 

da pesquisa e seu método, o qual considerei inovador. O nosso grupo concluiu apenas a parte 

referente aos negros, ficando a parte dos índios para outra ocasião.  

Durante uma ida a Almofala, em visita ao aldeamento da praia, tive o primeiro 

contato com o povo Tremembé, e a primeira sensação da ligação daquela comunidade com o 

meu lugar de nascença e pertença.  

A suposta conexão foi reforçada pelo professor Babi Fonteles, pesquisador da 

etnia Tremembé, que ao encontrar comigo fortuitamente na FACED-UFC, chamou-me a 

atenção para o fato de que “o meu jeito de ser” o fazia lembrar de pessoas ligadas ao seu lugar 

de pesquisa.  
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Perguntou-me, na ocasião, de onde eu era. Quando eu lhe disse que tinha nascido 

em Tutoia, ele insinuou que provavelmente eu pudesse ter ligação com os tremembés, visto 

que eles teriam habitado boa parte do litoral norte brasileiro, inclusive a costa leste do 

Maranhão. Aquilo me deixou curioso para saber mais sobre aquele povo.  

A visita à praia de Almofala, em Itareca - CE, possibilitou-me presenciar muitas 

coisas que remetiam ao meu lugar de nascença, tais como: a pesca artesanal; algumas casas 

ainda feitas de madeira e barro; pequenas roças de mandioca, feijão e milho; a farinhada; a 

maneira peculiar do povo Tremembé falar; crianças brincando na praia, nos quintais, nas 

dunas com os pés na areia; amplos quintais que continham pequenos bichos, hortas e árvores 

frutíferas; e pessoas conversando na frente das casas desapressadamente, enfim, parecia haver 

um pedaço de Tutoia em Almofala. 

      
Figura 3 – Paisagens que remetem à semelhança entre Tutoia - MA (à esquerda) e Almofala no Ceará (à direita) 

  

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Outrora, em conversa com o cacique João Venança, ele veio me falar do que eu já 

suspeitava, afirmando que tinha parentes em Tutoia. Era uma possível confirmação do que 

Babi Fonteles havia me falado em relação ao elo entre Tutoia (MA) e Almofala (CE). De 

algum modo, tive uma sensação de “ligação” comunitária, mesmo não habitando com os 

tremembés e nem sendo um deles.  

Todavia, em visitas aos mais velhos, alguns me perguntavam de que família 

tremembé eu era. Eu dizia que não pertencia a nenhuma família de Almofala, e que eu não era 

índio Tremembé, mas o que me ligava a eles era o fato d’eu ter nascido em Tutoia. A 

informação dava o que falar e eles me acolhiam como sendo um deles. Fato que me 

envaidecia muito e que me causava íntimo contentamento.  
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Naquele período, começava a ser gestado na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Ceará (FACED-UFC) o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Ambiental Dialógica, Educação Intercultural, Descolonialidade, Educação e Cultura Popular 

(GEAD). Grupo que ajudei na fundação e acompanhei desde o início. Nossos estudos 

privilegiavam a Educação Ambiental Dialógica, os saberes ambientais ancestrais e a 

descolonialiadade com base na Perspectiva Eco-Relacional (FIGUEIREDO, 2007; 2009).  

Havia uma preocupação, na maioria de nossos trabalhos, em valorizar e qualificar 

os povos e culturas que foram a longo tempo subalternizadas, como é o caso da cultura 

indígena, que aponta para a construção de outros saberes e que busca o diálogo, ou mesmo a 

superação, da lógica moderna-colonializante. Aportes brotados das epistemologias do Sul 

(SANTOS, 2010). 

Através dos nossos estudos e pesquisas, tive a oportunidade de reencontrar o povo 

Tremembé. Essa reaproximação, de alguma forma, afetou-me de maneira positiva, fazendo-

me acessar o desejo de conhecer mais de perto a vida deles. Um povo que culturalmente tem 

ligação com a minha história de vida e de meus parentes. 

Por isso afirmo: o meu desejo de pesquisa tem ligação com as minhas memórias 

infantis em Tutoia do Maranhão. Tem a ver com o lugar onde nasci e o jeito de viver das 

pessoas de lá e de cá. Tem relação com os saberes dos troncos velhos do meu lugar de 

nascença, como é o caso do meu avô, que muito se assemelhava com o jeito de ser dos velhos 

tremembés de Almofala - CE. Saberes aprendidos na relação com o céu, a terra, os rios e o 

mar.                                                                                        

 

3.4 Do reencontro com os tremembés aos objetivos da pesquisa 

 

“Ouvir suas histórias eram mais que aulas, eram 

verdadeiras lições para a vida”.  

 

Houve um encontro com os tremembés que foi decisivo para a definição dos 

objetivos da pesquisa. Ocorreu durante a defesa dos Trabalho de Conclusão de Curso (TCC’s) 

pelos cursistas do MITS.  

Durante as apresentações dos trabalhos, percebi que todos eles estavam ligados, 

de alguma maneira, à cultura Tremembé, no que diz respeito ao cuidado com o ambiente, aos 

saberes dos mais velhos, à luta pela terra. Possivelmente, naquele momento, comecei a 

elaborar algumas ideias que vieram somar-se ao projeto inicial da pesquisa. Aquele 

reencontro só fortaleceu em mim o desejo de fazer algo junto com eles. 
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O objetivo do meu projeto primeiro consistia em identificar os saberes da tradição 

Tremembé, uma espécie de mapeamento dos saberes, observando de que forma eles poderiam 

contribuir para as questões ambientais.  

Depois de algumas idas à Almofala - em visitas aos mais velhos e aos professores 

-, fui observando que as formas de aprender dos mais velhos eram bem interessantes. 

Comecei a atentar para o fato de que aqueles modos de aprender-ensinar os 

saberes tradicionais poderiam contribuir para a educação, posto que, em uma rápida leitura, 

pareciam se diferenciar dos padrões hegemônicos de ensino-aprendizagem.  

As aprendizagens pareciam estar ligadas diretamente ao contexto de suas vidas. 

Percebia que o dizer e o fazer eram partes inseparáveis no aprender, ou seja, ocorria a 

superação da questão teoria e prática. E ainda: havia muita sabedoria nas palavras dos troncos 

velhos. Ouvir suas histórias eram mais que aulas, eram verdadeiras lições para a vida.  

Esse sentimento estava conectado a um movimento de intensificação da 

valorização da cultura local, por meio de trabalhos educativos, que estavam sendo 

desenvolvidos nas EIT’s. Acredito que também muito reforçado pela formação dos 

professores no MITS, em que a cultura Tremembé tinha muito espaço.  

Outro detalhe importante: algumas lideranças mais velhas estavam partindo para 

outro plano espiritual e os professores estavam preocupados em “levar” as suas histórias de 

lutas e os saberes deles até a escola. Como alertou o professor Naldinho (dezembro de 2015), 

“[...] essa preocupação nossa foi devido, porque ultimamente, a gente está tendo uma perda de 

liderança. As lideranças estão se indo, estão morrendo e estão a levar o saber consigo”. 

Um aspecto que podia ser destacado nesse movimento de valorização dos troncos 

velhos nas EIT’s passava pelas qualidades esperadas do educador tremembé que estava 

colocado no Projeto Político Pedagógico do MITS (2008) e que me chamava a atenção pelo 

respeito aos mais velhos, a saber: 

 

O professor deve ter bom relacionamento e respeito pelos mais velhos e 

lideranças, além de conhecer suas histórias e contá-las; Ser um educador com 

formação intercultural com saberes específicos da etnia Tremembé; Ser um agente 

político que desenvolva ações em prol do fortalecimento das lutas do povo 

Tremembé; Ser professor do conhecimento formal e sistematizado, mas antes de 

tudo da cultura do povo Tremembé. (grifos meus). 

              

Acompanhando atentamente este cenário, fui incorporando novas inquietações de 

pesquisa. Comecei a buscar junto aos professores quais saberes eles identificavam como 

sendo das tradições e quem eram os detentores desses saberes.  
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Desta curiosidade, comecei a perceber que os saberes tradicionais tinham nas 

pessoas mais velhas seus maiores representantes. Porém, havia exceções que se destacavam, 

como, por exemplo: pescadores e pescadoras, que não eram tão velhos e velhas, mas que 

dominava o ofício da pesca.  

Tomei a iniciativa de fazer contatos com alguns troncos velhos através dos 

professores. Ao ouvir suas histórias, despertou-me o interesse de entender como eles 

aprendiam esses saberes.  

Tais saberes são localmente identificados como saberes dos mais antigos, saberes 

dos mais velhos, livros vivos ou mesmo saberes dos troncos velhos. A denominação que 

aparecerá com mais frequência ao longo do texto escrito será saberes dos troncos velhos como 

já havia mencionado. 

 Confirmei esse termo, pela homenagem às lideranças velhas e sabias do lugar, 

feita através da marcha de 7 de setembro de 2015, cuja temática remetia a valorização dos 

troncos velhos e seus saberes. Como a escolha foi feita de forma coletiva, assumi no trabalho 

essa denominação. Como consequência desses encontros, reelaborei as minhas questões 

iniciais de pesquisa que apresento em seguida:  

Quais saberes, os tremembés, em especial os professores, consideram como sendo 

de suas tradições? A questão central é: Como os troncos velhos tremembés de Almofala (CE) 

aprendem-ensinam os saberes tradicionais? Os desdobramentos da questão central são: Que  

ações pedagógicas as EIT’s desenvolvem para preservar e dar continuidade a esses saberes e 

como este estudo poderá contribuir para uma educação descolonializante? 

Dessas questões, surgiu o objetivo principal que guia a feitura deste trabalho: 

compreender a partir de narrativas (ditos) e práticas culturais (feitos) dos troncos velhos 

como aprenderam e aprendem/ensinam os saberes considerados da tradição Tremembé. 

Então, almejei realizar junto com os tremembés um estudo por meio de uma 

pesquisa pautada em princípios dialógicos, fundamentada em Paulo Freire (1983) e 

Figueiredo (2007), sobre como os troncos velhos aprenderam/aprendem os saberes 

considerados como sendo de suas tradições. Sobre a pesquisa dialógica tratarei no capítulo 

seguinte. 

Como desdobramento desse objetivo, busquei ainda; identificar que ações 

pedagógicas estavam sendo desenvolvidas nas EIT’s, com vistas a preservar e dar 

continuidade a esses saberes. Ainda me propus a identificar elementos culturais que pudessem 

contribuir para uma educação descolonializante. 
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Dentro do campo de pesquisa, busquei vivenciar junto com os tremembés algumas 

de suas práticas tradicionais; além de “persentir” (perceber e sentir) como elas aconteciam e 

as situações de ensino-aprendizagem envolvidas. Depois procurei escrever essas vivências 

coletivas, a partir de encontros carregados de sentimentos. 

Em síntese, fiz junto com os tremembés um estudo, dentro do campo da educação, 

por meio de uma pesquisa dialógica, escrita de forma narrativa, onde a minha vida se 

entrelaça com a vida dos tremembés na busca de respostas às questões acima colocadas.  

Adianto que não é meu intuito neste trabalho discutir se os saberes tremembés 

aqui estudados são de fato tradicionais, ou não, no sentido de uma indianidade que 

corresponda a relatos de cronistas europeus do passado. Tampouco elaborar uma abordagem 

antropológica para investigar a origem e validade da tradição de tais saberes. De maneira que 

corroboro com a perspectiva de Oliveira (1998) ao alertar que tais povos e culturas passaram a 

ser descritos apenas pelo que foram (ou pelo que, supõe-se que eles foram) há séculos, mas 

sabe-se nada (ou muito pouco) sobre o que eles são hoje em dia. Logo, não é meu interesse 

fazer um estudo comparativo das culturas de ontem e de hoje. 

A relevância do trabalho está em valorizar os troncos velhos a partir dos seus 

saberes, e principalmente as suas formas de aprendizagem e transmissão, para se 

“pensarfazer” uma educação que saia das prisões educativas eurocêntricas e colonializantes, 

baseada em padrões homogeneizadores do ser e do conhecer que são negadores da 

diversidade cultural existentes no mundo.  

O trabalho visa a contribuir para o campo da educação, a partir do que já vem 

sendo feito pelos tremembés nas escolas na relação com os mais velhos e a comunidade. 

Compreendendo que estes a (u) tores, os troncos velhos, possuem sabedorias que podem nos 

ajudar a viver no mundo e se relacionar com a natureza de uma forma mais autêntica, 

integrada e menos destrutiva. 

Tais saberes geralmente não estão presentes em textos escritos, mas inscritos no 

corpo, na memória, na oralidade e no dia a dia do povo Tremembé. Poesia viva que floresce 

nos gestos e nas palavras dos reconhecidos “detentores” da tradição. Sabedorias que 

permeiam a vida de velhos tremembés, advindas de suas experiências no mundo. 

Histórias que carregam a magia, o encanto, o invisível. Ou seja: dimensões 

esquecidas e desvalorizadas na cultura norte-eurocêntrica-estadunidense. São lições que nos 

proporcionam saberes tão caros às nossas vidas e que se bem compreendidas e praticadas 

podem contribuir para melhorar o nosso derredor e o nosso mundo.  
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Desconfio que as cosmovisões assentadas no corpo e na relação mais próxima 

com a natureza, como é o caso da cosmovisão indígena, através da educação, possa contribuir 

positivamente para as pessoas, por ter uma base cultural mais conectada com a natureza, mais 

solidária e mais coletiva. 

A pretensão desse trabalho passa por identificar contribuições para a educação, 

trazendo como ponto principal a aprendizagem dos saberes dos mais antigos. Saberes de 

povos ancestrais que foram historicamente desqualificados, subalternizados e invisibilizados. 

Saberes que ainda são marginalizados por vezes em espaços educacionais, como, por 

exemplo: escolas e universidades, possivelmente por serem diferentes dos padrões 

estabelecidos pelo pensamento norte-eurocêntrico-estadunidense. Talvez, por isso, mal 

compreendidos, portanto, menos valorizados e pouco acessados.    

Após algumas idas a Almofala, construí uma boa relação com o povo Tremembé, 

especialmente das localidades da Praia, Tapera e Varjota. Com isso, aos poucos o processo de 

pesquisa foi se dando. Na sequência, conto a história de um desse encontros que aconteceu na 

escola da Tapera para falar das teorias e conceitos que auxiliarão na feitura do trabalho. 
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4 O TORÉM DIALÓGICO 

 

4.1 O círculo teórico 

 
“A dança do torém pensada como um movimento 

circular, coletivo, dialógico, onde os que participam da 

roda estariam junto comigo, o articulador e animador da 

pesquisa.  
Quem está na roda ensina e aprende”. 

 

O que vou contar a seguir aconteceu em uma atividade política e festiva que os 

tremembés denominam de noite cultura. São eventos que reúnem pessoas de diversas idades 

em uma celebração que tem músicas, danças e bebidas. Geralmente, a comemoração tem 

ligação com algum fato importante que esteja ocorrendo na comunidade. O torém e o 

mocororó quase sempre têm lugar garantido nessas festividades. 

O torém é uma dança de roda. Ele é puxado quase sempre por um mestre mais 

velho que é acompanhado de outros tocadores. O som do maracá é que define o passo da 

dança. Quando a música é tocada, os dançadores circulam na roda e fazem uma marcação da 

dança com pisadas no chão. Os pés horas parecem arrastar-se bem colados ao chão, horas 

parecem ficar levemente suspensos.  

No centro da roda, fica uma cuia com o mocororó - uma bebida feita de caju. O 

líquido de coloração amarela é oferecido aos participantes da dança. Há uma pausa no 

movimento da roda enquanto as pessoas ingerem a bebida. Depois a roda continua a girar... 

O motivo da “festança” em questão se deu por conta de um seminário para tratar 

do currículo das EIT’s. A proposta estava sendo discutida para ser enviada à Secretaria de 

Educação (SEDUC), visto que os tremembés rejeitavam a ideia de um currículo que não fosse 

pensado e nem feito por eles.  

As EIT’s têm principalmente a preocupação de vincular o ensino à luta pela terra. 

Como eles próprios dizem: “a escola reforça luta e a luta reforça a escola”. Portanto, não 

queriam deixar de fora do currículo os saberes que eles achavam fundamentais trabalhar nas 

escolas para a formação dos tremembés.  

Os eixos discutidos no currículo eram a política, a cultura, a espiritualidade e a 

arte tremembé. Bases que contribuiriam de alguma forma em favor de suas lutas.  

Arroyo (2011) nos lembra que o currículo é o núcleo e o espaço que estrutura a 

função da escola, isto é, o território mais cercado, mais normatizado. Mas também é o mais 

politizado, inovado e ressignificado. Entretanto, “as grades curriculares” têm cumprido o 
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papel de proteger os conhecimentos definidos como comuns, únicos e legítimos, e não 

permitir a entrada de conhecimentos outros considerados ilegítimos, ou do senso comum. 

Os tremembés “rompiam as grades” impostas e buscavam tomar posse do 

currículo. Invadiam um “território cercado”, intencionando ocupá-lo. Buscavam trazer para as 

escolas a riqueza de suas experiências sociais, políticas e culturais. 

Agora me deslocarei um pouco do tema do currículo para me debruçar sobre algo 

extraordinário que me ocorreu na roda de torém na noite cultural, após a reunião sobre o 

currículo. Venham para a roda e prestem atenção nessa história. 

Tudo aconteceu na EIT da Tapera, que tem um espaço físico privilegiado. O 

equipamento educacional ficava perto de uma área alagada, onde o rio desemboca no mar, 

mais conhecido pelos tremembés como Lagamar. A escola tinha muitas salas de aula e um 

pátio de avantajadas proporções.  

Apesar de ser ampla, ela estava “oprimida” entre o manguezal e as terras cercadas 

pela empresa Ducôco S/A, a qual desde o final da década de 70 adquiriu propriedades na 

região e avançou sobre as terras indígenas. Aquele momento de festa representava resistência. 

A alegria consistia em um importante “instrumento” de fortalecimento das almas e gerava 

disposição para não desanimar diante das lutas contra os danosos inimigos. 

Era “boquinha” da tarde quando a escola se esvaziou por um diminuto tempo. O 

dia todo havia sido tomado por atividades para se “pensarfazer” o currículo das escolas 

tremembés. Naquele momento, os professores preparavam o grande pátio circular para a noite 

cultural. 

Rios de vento inundavam o espaço escolar. O vento estava delicadamente 

enfurecido. Era um sopro frio que escapava do mar logo ali perto. Mar que era invisível do 

lugar onde estávamos. No entanto, podíamos sentir a sua brisa correr em nossos corpos. O sol 

já estava a esconder-se por trás do manguezal, e o céu enchia-se de cores variadas que 

anunciavam sua apoteótica despedida. 

O pátio, que no decorrer do dia estava apinhado de cadeiras, cedia lugar para o 

vazio de gentes. Hiato que mais tarde seria preenchido pela alegria de dançar o torém. Em 

pequenos números, as pessoas chegavam e se acomodavam nas cadeiras que circundavam o 

pátio. Velhos, adultos, jovens e crianças, embelezavam o local. 

                  O centro da escola continha um anel de cimento de forma arredondada que parecia 

ser o cantinho predileto das pessoas. Quem chegava cumprimentava os demais e a gentileza 

era retribuída. Conversas não faltavam. Falava-se muito de quase nada. Eram prosas soltas e 

leves. A alegria era assuntar qualquer notícia só para “risar”, enquanto aguardava-se a dança. 
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Não tardou muito para que os puxadores do torém fizessem presença no recinto 

educativo. Entre uma distração e outra, iam pegando lentamente seus artefatos musicais para 

dar início ao ritual que misturava sacralidade com ludicidade. 

O soar do maracá foi o toque que faltava para que as pessoas se agrupassem em 

um círculo em volta dos tocadores.  A “voz” do instrumento era o convite à dança. 

 A roda de torém teve início com uma louvação de saudação aos encantados. O 

canto de entrada foi “puxado” por um dos mestres presentes, uma velha liderança local, em 

parceria com jovens professores, que estavam posicionados também no centro do círculo. 

Com maracá em punho, o puxador mais velho iniciou a louvação: 

 

E não tem rio que eu não atravesse 

Não tem caminho que nós não ande 

Não tem pau que eu não arranque 

Não tem pedra que eu não quebre 

E nem tem mal que nós não cure 

 

Viemo lá das cachoeiras 

Com a força da natureza 

Os Encantados nos mandou 

Viemo aqui fazer limpeza. 

 

Naquele momento meditativo, foi firmada uma profunda conexão entre a terra e o 

céu. Na roda; corpos imóveis, olhos fechados, purificação do ambiente, e dos seres vivos e 

não vivos que ali estavam. 

Após o cântico, o som das sementes ecoou com o balançar do objeto feito de 

cabaça. Outra música veio em seguida, dessa vez mais animada. Os corpos dos viventes e não 

viventes bailavam pelo grande salão. 

Eram os dançadores de variadas idades, que, de mãos dadas, acompanhavam o 

ritmo da música, girando e pisando fortemente no chão.  Corpos circulavam alegremente pelo 

salão. Deu-se, assim, a primeira rodada de torém.  

Eu estava na roda junto com todos. Não podia perder aquele momento de união e 

luta entre os tremembés. O torém geralmente me trazia um sentimento de contentamento e de 

ligação muito forte com a terra quando eu o dançava. Mas naquela noite aconteceria algo 

diferente. 
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Durante o canto de louvação, foi me dando uma tontura esquisita sem eu ter 

ingerido uma só gota de mocororó. Afinal, ainda não estava na hora de saborear a deliciosa 

bebida feita de caju, que se tomada em grande quantidade podia embriagar as pessoas. 

Como eu disse antes, dentro do ritual havia uma parada na dança em que os 

participantes ficavam acocorados, então acontecia o momento da ingestão do liquido, depois 

as pessoas voltavam a se movimentar na roda. Fome também não era, pois eu havia me 

alimentado não fazia tanto tempo. 

À medida que as palavras do cântico invadiam os meus ouvidos, os meus pés se 

desconectavam da terra. O chão foi sumindo e eu não conseguia sentir o corpo. Flutuei sobre 

o chão. Fui apartado dos meus sentidos. Morri sem estar morto. Fui transportado para o 

desconhecido em estado de sonolência profunda. 

Acordei depois de um tempo não calculado, ainda um pouco estonteado. Estava 

debaixo de uma árvore que ficava no terreno da escola. Era um cajueiro antigo e frondoso que 

os moradores da Tapera acreditavam habitar encantados debaixo dele. 

Alguém me cutucava suavemente com as pontas dos dedos com o propósito de 

despertar-me. Abri os olhos, bem devagar, como quem não quisesse à vida voltar. A mão que 

me tocava era a do professor João Figueiredo, parceiro de longas datas e também um exímio 

dançador de torém. 

Um misto de espanto e felicidade me tomou. Perguntei a ele o que havia 

acontecido. Ele me disse que nós estávamos debaixo do cajueiro da escola. E que não 

estávamos sós. Outros estavam conosco. 

Dei uma olhada mais apurada e avistei uma roda de gentes formada sob aquela 

frondosa árvore sagrada para os tremembés. Faziam parte dela viventes e ausentes da terra, 

mas que permanecem ainda vivos entre nós por suas ideias e feitos. 

Circulei o olhar e avistei um rosto familiar que trazia uma barba grande e 

esbranquiçada e parcos cabelos da mesma cor, além de um corpo longilíneo que ficava 

curvado ao sentar-se ao chão. Uma figura que iluminava o lugar, mesmo com a chegada lenta 

do escuro. Era Freire, sim, sim, Paulo Freire! Trazia um riso pequeno e gentil na face em 

resposta ao meu espanto. 

Avistei também o professor Gerson Jr, um estudioso da dança do torém e da pesca 

Tremembé, e pesquisador compromissado politicamente com as causas indígenas, em 

especial, as lutas dos tremembés. Ao lado dele, estava Carlos Rodrigues Brandão, autor que 

eu tinha muita vontade de conhecer pessoalmente, pois eu já havia lido algumas de suas obras, 

respeitava demais suas ideias e a forma poética como ele escrevia. 
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Completavam o pequeno círculo outros cujos pensamentos e escritos também 

apreciava. Eram eles: Anibal Quijano, estudioso de tema tão importante em tempos atuais - a 

colonialidade, e Catherine Walsh, uma americana que também se debruça sobre a 

colonialidade e interculturalidade. 

E ainda estavam presentes, Jorge Larrosa e Walter Benjamim. O primeiro trata do 

conceito de experiência; o segundo destaca em uma de suas obras a figura do narrador e 

experiência da arte de narrar que está em vias de extinção. E ainda Ecléa Bosi, que publicou 

uma obra clássica denominada “Memória e sociedade: lembrança de velhos” (1994). Aquelas 

pessoas estavam todas ali, bem pertinho de mim. Que honra!  Era um seleto grupo que eu 

admirava demais. 

Quis saber o motivo de tanto privilégio em tê-los conosco, pessoas tão estimadas e 

importantes naquilo que faziam, naquela noite tão bonita e festiva. João Figueiredo respondeu 

que estavam ali atendendo ao chamado dos encantados. 

Ocorria um pedido de ajuda para a mim que estava a escrever com os troncos 

velhos e seus saberes. Os convidados vinham interceder a meu favor na construção teórica-

metodológica que iria fundamentar o trabalho de pesquisa. Essa era a justificativa para a 

reunião de autores que compunham aquele círculo embaixo da árvore sagrada. 

 Um círculo de teóricos com quem poderíamos dialogar sobre os seguintes 

conceitos presentes no trabalho: saber de experiência, dialogicidade e (des)colonialidade. 

A denominação círculo teórico foi retirada da minha dissertação de mestrado 

(2011): Orixás e (meio) ambiente: a feitura de confetos no terreiro da Sociopoética. Criei esse 

termo durante a escrita por eu não apreciar o termo quadro teórico tão usual nas produções 

acadêmicas. 

Na pesquisa de mestrado, o método utilizado foi a Sociopoética, a qual tem como 

um de seus principais inspiradores o pensamento de Paulo Freire, então preferi chamar esse 

momento de diálogo com outros autores de círculo teórico. Acho a denominação mais 

adequada e mais poética do que referencial teórico, ou ainda, quadro teórico. 

E ainda; no círculo teórico existe a dimensão popular a qual considera que todos 

os saberes são equivalentes em valor. Nele há uma horizontalidade no diálogo, mesmo que os 

participantes tenham diferentes concepções sobre a vida. Então, o círculo teórico é dialógico, 

pois todos os saberes entram na roda e são valorizados. No círculo teórico, podem existir 

outros círculos, concêntrico a ele, mas cada um com a sua importância. Os círculos menores 

dão sustentação ao grande círculo. Quem está na roda ensina e aprende. 
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Aquele encontro coincidia com uma ideia que havia me tocado em dias recentes, 

mas que eu não tinha elaborado o suficiente para que começasse a se materializar. Ocorreu-

me, certo dia, pensamento rápido que me veio por encante, d’eu fazer uma aproximação da 

teoria e metodologia do trabalho com o torém. Fiquei atento àquele sinal que me foi enviado. 

Aquilo permaneceu vivo na minha mente. Era pensamento insistente que me tomava. Eu não 

tive outra escolha a não ser acolher, pois ele não me abandonava. 

O que eu havia pensado antes estava acontecendo naquele momento. Os 

pensadores renomados, teóricos reconhecidos estavam ali embaixo da árvore para falar de 

suas ideias e conceitos. À nossa frente, como inspiração, havia a roda de torém “troando” no 

pátio da escola, onde os dançadores; troncos velhos, professores e outras pessoas da 

comunidade se davam as mãos para ajudar a compor a dança.  

A relação metafórica que me ocorreu foi que a dança do torém poderia ser o 

trabalho de pesquisa em questão. A dança do torém pensada como um movimento circular, 

coletivo, dialógico. Variadas vozes, muitas músicas e a mesma dança.  

Aqui nesta etapa do trabalho, os pensadores reconhecidos por sua contribuição na 

ciência colaborariam na teorização e metodologia do trabalho, ou seja, entrariam na roda. Os 

troncos velhos seriam os puxadores da dança. Eles seriam o centro do torém, o núcleo da 

pesquisa com seus ditos e feitos e suas aprendizagens.  

Os professores tremembés, e outras pessoas da comunidade, seriam parceiros de 

dança, tanto em relação à aproximação com os troncos velhos, quanto em relação à parte dos 

saberes dos troncos velhos na escola. 

Voltando ao círculo teórico... João Figueiredo agradeceu a presença de todos e 

disse que estava muito contente com aquele encontro. Fez elogios a cada um dos presentes. 

Ressaltou que muitos de seus trabalhos acadêmicos traziam a contribuição dos pensamentos 

dos autores presentes, em especial Paulo Freire, seu grande inspirador e mestre, dentre todos. 

Falou que aquele círculo de teóricos que ali estava, constituído por intermédio dos 

encantados, certamente traria um diálogo profícuo em torno da temática que eu me propunha 

a estudar. Acrescentou ainda que; esperava que os nossos sentires e pensares trouxessem para 

a feitura do trabalho bons contributos. 

Freire agradeceu a generosidade de Figueiredo e ressaltou que era importante as 

pessoas se reunirem para aprenderem umas com as outras.  E disse que, mesmo em outro 

plano, estava atento ao que acontecia em relação à educação e outras pautas política que 

ocorriam no Brasil e no mundo.  
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Notei que a maioria dos presentes dividia a atenção entre a fala de Freire e o 

torém, que estava muito animado. Quando finalizou a fala, sugeri que nos juntássemos ao 

grupo que estava a participar do ritual para experimentarmos o prazer de dançar junto com os 

tremembés. 

Dirigimo-nos até a roda e fomos entrando, cada um no seu tempo. Figueiredo 

convidou Freire e Brandão; Oliveira Jr segurou nas mãos de Walsh e Bosi e as levou até a 

roda. Eu tentava convencer Quijano, Larrosa e Benjamim. Estes diziam não levar jeito para 

qualquer tipo de dança. 

Algumas crianças notaram a timidez deles e os conduziram até o grande círculo. 

Fizemos uma rodada inteira de torém. Foi aquela animação. Daquele jeito a festa iria varar a 

noite. Entre uma música e outra, fazíamos pausas e tomávamos mocororó. Ao final da nossa 

participação, voltamos mais leves, animados e relaxados para o cajueiro.  

Benjamim estava empolgado, quis entender melhor a relação entre torém e o povo 

Tremembé. Gerson Jr, antropólogo e estudioso do tema, fez um breve relato histórico para 

contextualizar um pouco a situação dos tremembés a partir dos índios do Nordeste. Discorreu 

sobre o processo de emergência e afirmação étnica, além de ressaltar o torém como elemento 

importante na luta política dos tremembés na reivindicação de seu território. Disse que:  

 

[...] Os “índios do Nordeste” enfrentam como dificuldade maior o reconhecimento 

de suas identidades e, por conseguinte, seus direitos de ocupação territorial tornam-

se duplamente prejudicados. [...] a desorganização das sociedades tribais, através do 

prolongado contato com a população circundante, levou a historiografia regional a 

insistir na tese do “desaparecimento” dos povos indígenas do Nordeste. Entretanto, a 

descoberta de novas fontes de pesquisa está provocando o questionamento dessas 

noções, desmentidas não só pela revisão mais crítica de antropólogos e historiadores 

em trabalhos recentes, como também em face da recuperação atual da indianidade 

por grupos considerados extintos, entre os quais se encontram os Tremembé de 

Almofala. (OLIVEIRA JR, 1988, p. 21). 

 

Oliveira Jr (1988) informou ainda aos ouvintes que em virtude das suas 

peculiaridades históricas, a mobilização política dos grupos indígenas do Nordeste se 

desenvolveu em contextos bem específicos, sobressaindo-se dois aspectos intrinsecamente 

relacionada: vivendo relações sociais completamente inseridas no contexto regional, onde 

compartilhavam hábitos e costumes semelhantes aos dos segmentos populares mais pobres, 

parecendo não se distinguirem em nada deles. Porém, à medida que reivindicavam suas terras 

com base em referenciais étnicos, esses grupos se esforçavam para estabelecer distinções mais 

claras relativamente à população com a qual conviviam e à sociedade nacional.  
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Disse ainda que a necessidade de demarcar as fronteiras étnicas levava o 

movimento de afirmação de identidade dos índios do Nordeste a se balizar por um rico e 

intenso processo de reelaboração cultural, respaldada pela memória que cada grupo mantém 

de sua origem. Por outro lado, a reelaboração cultural estava inserida estrategicamente em um 

complexo jogo político, no qual o estado se constituía o principal responsável pelo 

reconhecimento legal das identidades reivindicadas e, principalmente, pela demarcação de 

suas terras. Diante da observação de que o conjunto de mobilização indígena do Nordeste se 

caracterizava pela utilização estratégica de sinais distintivos com o objetivo de estabelecer 

diferenças frente aos demais segmentos sociais. 

Salientou que no caso dos índios tremembés de Almofala, a reelaboração da 

dança do torém e sua utilização como um elemento diacrítico eram fundamentais no processo 

de afirmação étnica do grupo, o que vinha confirmar, exatamente, a centralidade da dimensão 

simbólica. Não obstante sua utilização emblemática com a finalidade de afirmar a identidade 

étnica, o torém caracterizava-se como um ritual de possessão sagrada, estando vinculado às 

práticas religiosas dos aludidos grupos indígenas. O que não acontecia com o torém, a dança 

dos índios tremembés de Almofala, vivenciada sobretudo como uma “brincadeira”, uma 

dança lúdica.  

Em seus estudos Oliveira Jr (1988) identificou duas maneiras diferentes de o 

grupo realizar o torém, “as apresentações públicas”, aquelas cuja finalidade era 

essencialmente política, com o objetivo claro de demarcar fronteiras étnicas e garantir a 

singularidade do grupo. Ocasiões caracterizadas pela preocupação, por parte do grupo, em 

mostrar uma unidade étnica Tremembé, acompanhadas de grande configuração cênica e 

teatral. E as “apresentações internas”, momentos em que os índios dançavam sem nenhuma 

preocupação em se mostrar para um grupo externo. Esses momentos se caracterizavam por 

uma quebra na formalidade verificada nas apresentações públicas e por uma acentuada 

espontaneidade, que conferiam à dança uma dimensão notadamente lúdica. Nesse sentido, era 

significativo o fato de os “torenzeiros” dispensarem o uso de ornamentos de pena e pinturas 

utilizadas de forma imperativa nas ocasiões politicamente relevantes.  

Chamei a atenção para o que estava ocorrendo na dança realizada na escola. 

Acontecia “uma apresentação interna”. Os tremembés estavam dançando festivamente sem 

ornamentos e adereços de forma mais descontraída, apesar da nossa presença. 

Figueiredo falou sobre o MIT’s e destacou um momento fundamental vivenciado 

através da disciplina ‘Torém: ciência, filosofia e espiritualidade Tremembé’, tendo como 
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docentes o cacique João Venâncio e o pajé Luis caboclo, considerados ‘livros vivos’ quando 

se refere aos saberes tremembés. 

Lembrou também que dançar o torém nos vários espaços era uma forma do povo 

Tremembé lutar pela sua emancipação em relação às amarras colonializantes. Era uma 

caminhada com base em uma organização política reforçada pelas tradições ancestrais, sem 

que isso significasse imobilismo, mas como uma “reinvenção criativa’ de si mesmo e de sua 

presença no mundo, com o mundo e com os outros. 

Complementei a observação de Figueiredo dizendo que em conversas com os 

tremembés, quando se referiam ao torém, relacionando-o à sacralidade, muitos diziam ter 

presenciado momentos de possessão durante a dança. Consideravam o torém uma dança 

sagrada por outros motivos também; um deles era pelo ritual ancestral que a dança carregava, 

pois os antepassados já faziam a dança que hoje ainda permanece. Outro motivo seria pela 

união que proporcionava o torém ao povo nos momentos de luta. 

Após a explanação sobre o torém, Figueiredo pediu que eu expusesse, em poucas 

palavras, o meu desejo de pesquisa, para que o grupo tivesse uma aproximação inicial para 

contribuir comigo. Coloquei na roda que: a minha curiosidade principal era compreender 

como os troncos velhos aprendem/aprenderam os saberes que detêm, e que são considerados 

pelos tremembés como de suas tradições. E como desdobramento; verificar o que a escola 

estava fazendo em termos de ações pedagógicas para preservar e dar continuidade a tais 

saberes. 

Ressaltei ainda que tinha feito uma pesquisa às avessas, pois primeiro fui a campo 

me aproximar dos tremembés e só depois fui me preocupar em teorizar o que tinha 

vivenciando. Fui tecendo a pesquisa junto a/com eles. 

Walter Benjamim perguntou-me por que eu tinha escolhido os troncos velhos 

como sujeitos principais da pesquisa. Respondi que inicialmente meu interesse era identificar 

os saberes que os tremembés consideravam como sendo das suas tradições. Expliquei-lhe que, 

a princípio, eu desejava fazer uma espécie de mapeamento desses saberes. Entretanto, a 

aproximação que fui tendo com os tremembés, em especial com os mais velhos, através de 

conversas iniciais, ouvindo suas histórias, fizeram-me atentar para o fato de que eles tinham 

um jeito peculiar de aprender e transmitir seus saberes. E que eram iniciados nos saberes que 

detinham em variadas e fecundas situações de aprendizagem. 

Daí, interessei-me em melhor compreender os modos de ensino-aprendizagem 

relativos aos saberes tradicionais no contexto em que eles viviam; não dissociando o aprender 
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e ensinar que fazem parte do mesmo movimento, pois à medida que se aprende algo, também 

algo está sendo ensinado. 

Brandão (1993), que ainda recuperava o fôlego deixado no salão durante a dança, 

pediu a palavra e fez um pertinente comentário sobre aprender em diálogo com o outro e o 

ensino-aprendizagem que ocorre fora do ensino escolar:  

 

O trabalho de aprender-a-saber é sempre uma múltipla experiência dialógica. 

“Múltipla” porque é algo vivido diariamente, a todo momento, em situações, dentro 

de dimensões e através de relações cujo princípio fundador é a troca de sentidos 

dados a emoções e de significados em busca do conhecimento. “Experiência” 

porque envolve sempre o próprio trabalho da vida e porque abarca a conexão entre 

conviver, criar, fazer algo para, com, ou através do conhecimento. “Dialógica” 

porque é sempre um processo e produto de uma troca. De uma reciprocidade [...]. 

(BRANDÃO, 1993, p. 14). 

 

Pontuou que não havia uma forma única nem um único modelo de educação; a 

escola não era o único lugar onde ela acontecia e talvez nem fosse o melhor; o ensino escolar 

não era a sua única prática e o professor profissional não era seu único praticante.  

Disse ainda que a educação acontecia também fora da escola e por toda parte onde 

houvesse redes e estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde 

ainda não fosse sequer criado à sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado.  

Continuou sua interessante explanação sobre a transmissão de saberes que 

acontece fora do ambiente escolar institucionalizado através das situações de aprendizagem e 

informou que a sabedoria acumulada do grupo social não dava “aulas”, mas mesmo assim os 

alunos aprendiam. Tudo o que se sabia, aos poucos adquiria-se por viver muitas e diferentes 

situações de trocas entre pessoas, com o corpo, com a consciência, com o corpo-e-a-

consciência. As pessoas conviviam umas com as outras e o saber fluía e eram aprendidos por 

quem não sabia. 

Os que sabiam: faziam, ensinavam, vigiavam, incentivavam, demonstravam, 

corrigiam, puniam e premiavam. Os que não sabiam espiavam o que acontecia no cotidiano, o 

saber que ali existia. E ao verem faziam e imitavam. Eram instruídos com o exemplo, 

incentivados, treinados, corrigidos, punidos, premiados e, enfim, aos poucos iam se iniciando 

e seriam aceitos entre os que sabem fazer e ensinar, com o próprio exercício vivo do fazer.  

 A esses momentos, Brandão (1993) chamava de situações de aprendizagem. 

Aqueles em que pessoas do grupo trocavam bens materiais entre si ou trocavam serviços e 

significados: na turma de caçada, no barco da pesca, na lavoura familiar ou comunitária de 

mandioca, nos grupos de brincadeiras de meninos e meninas, nas cerimônias religiosas. As 
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situações de aprendizagem existiam misturadas com a vida em momentos de trabalho, lazer, 

de camaradagem ou de amor.   

Ele trouxe valorosa contribuição para a roda, ao chamar a atenção, por intermédio 

de sua fala; que para compreender aprendizagens que se dão fora da escola, como é o caso dos 

modos de aprender-ensinar dos troncos velhos. Havia-se que levar em consideração as 

situações pedagógicas interpessoais de aprendizagem que acontecem de forma comunitária. 

Observando que; tinha-se que considerar o contexto e o ambiente em que se vivia. 

Aprendizagem-ensinamentos se davam com o corpo e a consciência, sobretudo na 

convivência cotidiana. 

Larrosa (2015), que observava atentamente a empolgada explanação de Brandão, 

decidiu quebrar o silêncio. Apegou-se a um ponto em que Carlos Brandão tocou no início da 

sua fala sobre a questão da experiência, e trouxe um pensamento que dialogava com os 

saberes dos troncos velhos. Fez a seguinte afirmação: “A experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2015, p. 18). 

 Disse-nos que a possibilidade de que algo nos aconteça, ou toque-nos, requereria 

parar para pensar, mirar o olhar, apurar a escuta, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 

suspender a opinião temporariamente, suspender o juízo apressado, suspender a vontade, 

suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os 

ouvidos, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar mais, ter 

paciência e dar-se tempo e espaço.  

Larrosa acreditava que a experiência estava cada vez mais rara, fosse pela grande 

quantidade de informação, ou pelo excesso de opinião. Fosse pela falta de tempo ou pelo 

excesso de trabalho.  O sujeito da experiência não era o sujeito da informação, da opinião, do 

trabalho, o sujeito do saber tudo, do julgar, do fazer, do querer. O sujeito da experiência seria 

algo como um território de passagem, algo como uma superfície sensível que aquilo que 

acontecia o afetava de algum modo, produzia alguns afetos, inscrevia algumas marcas, 

deixava alguns vestígios, alguns efeitos.  

Após escutá-lo atentamente, coloquei que os saberes dos troncos velhos 

guardavam relações com saberes de experiência. Porque era um saber diferente do saber 

científico e do saber da informação. O saber da experiência se dava na relação entre o 

conhecimento e a vida humana. A experiência consistia em uma espécie de mediação entre 

ambos.  

Larrosa deu sequência ao pensamento. Afirmou que o saber da experiência era o 

que se adquiria no modo como alguém ia respondendo ao que lhe acontecia ao longo da vida e 
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no modo como íamos dando sentido ao que nos acontecia. No saber da experiência não se 

tratava da verdade do que eram as coisas, mas do sentido ou do sem-sentido do que nos 

acontecia. Era um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. O saber da 

experiência não podia beneficiar-se de qualquer alforria. Ninguém podia aprender tal e qual a 

experiência do outro, a menos que essa experiência fosse algum modo revivida e tornada 

própria. 

Eu chamei a atenção para o “tempo” dos velhos tremembés, pois entendia que era 

mais lento. Parecia a lua a caminhar pelo céu. Deslocava-se quase imperceptível, mas cruzava 

o mundo sem parecer mover-se. Entre uma fala e outra dos mais velhos, muitas vezes havia 

pausas, como se estivessem a assistir ao próprio filme de suas vidas para poder depois contá-

lo ao ouvinte. 

Os velhos tremembés tinham muitos causos e histórias para contar. A maioria das 

histórias eram apoiadas nas suas próprias experiências ou de histórias de pessoas próximas. 

Pareciam inesgotáveis suas narrativas. Uma história puxava outras. Poderiam historiar por 

dias, e mais dias. 

Walter Benjamim (1994) complementou em breves frases: “é a transmissão da 

narrativa dessa vivência que a transforma em experiência. Entretanto, a arte de narrar está em 

baixa, eu diria que está em vias de extinção” (BENJAMIM, 1994, p. 213). 

Sinalizei positivo para as rápidas colocações de Benjamim e disse que os troncos 

velhos traziam muita sabedoria em suas histórias, passadas através de seus ditos e feitos. 

Também achava importante trazer para a roda, que no meu modo de ver, saber se diferenciava 

de informação, pois estas eram muitas, e por serem tantas transitando, mal permaneciam em 

nós, portanto, efêmeras em nossas vidas. Diferente também de conhecimento, pois este se 

constituía em informações processadas, elaboradas, e por vezes sistematizadas, mas podiam 

prescindir da ação. Quanto ao saber, eu compreendia que nele o dizer e o fazer estavam 

integrados; o saber era tecido nas relações epistemológicas, sociais, espirituais e culturais do 

próprio sujeito, com ele mesmo, e com o mundo. 

Freire (1988) pegou a palavra e disse que só existia saber na invenção, na 

reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens faziam no mundo, com 

o mundo e com os outros.  

Terminei a minha fala após ouvir Freire e disse que: saber era agir com 

conhecimento. A corporificação do conhecimento seria a sabedoria. O corpo era quem 

fundava o saber. Logo o saber de experiência poderia ser aprendido com todo o corpo através 

de uma relação dinâmica com o outro e com o mundo dos viventes e não viventes. 
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Ecléa Bosi (1994) suspendeu a escuta prolongada e tomou de empréstimo 

momentâneo a palavra que circulava na roda. Falou de suas percepções sobre os velhos e a 

memória deles. Disse que os anciões, nas tribos antigas, tinham um lugar de honra como 

guardiões do tesouro espiritual da comunidade, a tradição. Não porque tivessem uma especial 

capacidade para isso: era seu interesse que se voltava para o passado que eles procuravam 

interrogar cada vez mais, ressuscitavam detalhes, discutiam motivos, confrontavam com a 

opinião de amigos, ou com velhos jornais e cartas em nosso meio. 

O velho, segundo ela, buscava a confirmação do que se passara com seus 

coetâneos, em testemunhos escritos ou orais; investigava, pesquisava, confrontava esse 

tesouro de que é guardião. De outro lado, recuperava o tempo que corria e aquelas coisas que, 

quando as perdemos, faziam-nos sentir diminuir e morrer.  

O velho era alguém que se retraia de seu lugar social e este encolhimento era uma 

perda e um empobrecimento para todos. Então, a velhice desgostada, ao retrair suas mãos 

cheia de dons, tornava-se uma ferida no grupo.  

Bosi (1994) continuou sua fala e deu exemplo pessoal que muita se assemelhava à 

realidade que vivem alguns troncos velhos tremembés. Contou a pesquisadora que uma vez 

seu filho de 05 anos havia revisto uma velha senhora após uma doença cardíaca que a 

acometeu, deixando-a bem maltratada. A doença refletiu imediatamente em seu corpo que 

estava bem fragilizado, enrugado e sem forças. Surpreso e com a sinceridade de que era tão 

peculiar às crianças, perguntou-lhe por qual motivo ela estava encolhendo, e afirmou que se 

demorasse mais tempo, ela desapareceria tamanho era seu encolhimento. Neste caso, por 

conta da doença, o corpo da velha senhora estava encolhido. Contudo, maltrato maior que 

uma chaga era tornar ela uma pessoa invisível e sem importância. Esquecida, ela rapidamente 

definharia, entristeceria, adoeceria e padeceria. Sua morte seria um empobrecimento de 

saberes para aqueles que ficariam. Tais saberes, com o tempo, iriam se perder e correriam o 

risco de sumirem juntamente com ela. 

Fiquei muito atento à história contada por Ecléa Bosi. Disse que ela me lembrava 

com seu depoimento alguns troncos velhos que conversei no início da pesquisa. Adiantei-me 

em dizê-la que não foram todos, eram até uma diminuta parte, mas a primeira impressão que 

me sucedeu, em contato com eles, foi de sentimento de esquecimento por parte dos mais 

novos em relação a eles. 

Reclamavam a presença de solidão em suas vidas. Eles diziam que haviam 

participado do início da luta pela terra e pelas escolas indígenas diferenciadas, que haviam 

dedicado suas vidas à melhoria das condições de vida de seu povo, mas que se sentiam em 
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alguns momentos desimportantes. Reclamavam quererem participar um pouco mais das 

decisões da comunidade. 

Por outro lado, conversei com outros troncos velhos, esses em maior número, que 

se sentiam importantes através do que faziam e representavam; fosse pela sua história de luta 

e por ainda estarem na luta; fosse pelo fato de serem detentores da tradição; fosse pela “rica” 

experiência de vida adquirida e que podia ser transmitida aos mais novos; fosse pela 

participação ativa nas decisões coletivas da comunidade. Estes estavam cheios de vida e 

disposição. 

Contudo, no decorrer da pesquisa, eu percebia que o cenário mudava com relação 

a essa possibilidade, mesmo que diminuta, de não considerar a importância dos troncos 

velhos, pois havia um grande movimento de valorização dos troncos velhos. Existia uma 

preocupação com a partida dos velhos tremembés para outros planos espirituais. Muitos 

estavam morrendo de forma muita rápida. E também muitos dos seus saberes os 

acompanhariam na viagem. Havia uma certa urgência das escolas em registrar, aprender e 

ensinar seus saberes, para que fossem garantidos a gerações presentes e futuras. Portanto, os 

troncos velhos confirmavam sua importância social como detentores de saberes favoráveis à 

vida e à luta do povo Tremembé.  

Ressaltei também que gostava muito do termo “guardião de tesouros”, que Bosi 

atribuía aos velhos; achava forte e poético. Entretanto, o esforço que os tremembés estavam 

fazendo ultimamente, principalmente por intermédio da escola, era fazer com que esse tesouro 

não ficasse apenas guardado entre os velhos, mas que fosse compartilhado com os mais 

novos. Daí o termo “guardiões” não se aplicava, no meu modo de ver, aos troncos velhos 

tremembés. 

Afinal, pessoas que tinham saberes tão raros, como era o caso dos troncos velhos, 

não deveriam ser importantes apenas por tê-los e guardá-los, mas por compartilhá-los através 

das suas narrativas e de suas práticas cotidianas; visto que eram exímios contadores de 

histórias e detentores de muitos saberes. 

Benjamim (1987) se inseriu na conversa e fez um alerta importante sobre o 

desaparecimento das narrativas. Afirmou que:  

 

[...] a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que 

sabem narrar devidamente. É cada vez mais frequente que, quando o desejo de ouvir 

uma história é manifestado, o embaraço se generalize. É como se estivéssemos 

sendo privados de uma faculdade que nos parecia totalmente segura e inalienável: a 

faculdade de intercambiar experiências. (BENJAMIM, 1987, p. 213). 
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Continuou seu raciocínio e alertou que a experiência passada de “boca em boca” 

seria a fonte principal a que recorriam todos os narradores. E que mesmo entre as narrativas 

escritas, certamente as melhores seriam aquelas que menos se distanciavam das histórias orais 

contadas por seus narradores. 

Segundo ele, entre os narradores existiam dois grupos que se interpenetravam de 

múltiplas maneiras. O viajante, ou seja, o narrador que viria de longe, pois quem viajava tinha 

muitas histórias para contar. E o homem que ganhou honestamente a vida sem sair do seu país 

e que conheceu suas histórias e tradições. 

 Quijano, que até então só ouvia, entrou na conversa e retomou a fala anterior de 

Figueiredo ao afirmar que o torém era uma forma do povo Tremembé lutar pela sua 

emancipação, em relação às amarras e mordaças colonializantes. E que esta caminhada, com 

base em uma organização política, era reforçada pelas tradições ancestrais. 

Sobre a questão da colonialidade, Quijano (2005) afirmou que a ideia de raça, em 

seu sentido moderno, não tinha história conhecida antes da América. Possivelmente, tivesse 

sua origem nas diferenças fenotípicas entre conquistadores e conquistados.  

De acordo com ele, a invenção eurocêntrica de raças e a formação de relações 

sociais fundadas nessa ideia, produziu historicamente na América novas identidades sociais: 

índios, negros e mestiços, e redefiniu outras. Aconteceu que as categorias raça e identidade 

racial foram estabelecidas como instrumentos de classificação social básica da população 

como maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pelos 

conquistadores. 

Walsh (2008) complementou a fala de Quijano e disse que esse processo 

culminou com o colonialismo, entendido como relação política e econômica que envolvia a 

soberania de um povo ou de uma nação sobre o outro em qualquer parte do mundo. Ela 

diferenciava de colonialidade, que seria o padrão de poder que emergia no contexto da 

colonização europeia nas Américas e que estaria ligada ao capitalismo mundial, ao controle, à 

dominação e subordinação de populações através da ideia inventada de raça, que logo 

naturalizou-se na América Latina e demais regiões do planeta. 

Com o intuito de esclarecer melhor a proposição trazida por Walsh, Figueiredo 

(2010) explicitou com mais detalhes a diferença entre colonialismo e colonialidade: 

Para ele, colonialismo poderia ser entendido como a ação de se propagar, alastrar-

se, invadir, dominar, exercer supremacia sobre o outro no contexto material. Já a 

colonialidade seria um processo ainda mais perverso que implicaria em colonizar as mentes e 
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as ideias, o imaginário e as culturas. Ou seja, colonialidade significaria uma faceta mais sutil 

do colonialismo manifesto no domínio sobre a dimensão do imaginário, das ideologias.  

Acrescentei à fala do professor Figueiredo, dizendo que Mia Couto (2005), 

através de sua literatura, trouxe uma excelente contribuição para essa discussão em um trecho 

de um de seus livros chamado “O último vôo do flamingo”, em relação à categoria em 

questão, ou seja, a colonialidade, ao afirmar que:  

 

Falam muito de colonialismo. Mas isso foi coisa que eu duvido que houvesse. O que 

fizeram esses brancos foi ocuparem-nos. Não foi só a terra: ocuparam-nos a nós, 

acamparam no meio de nossas cabeças. Somos madeira que apanhou chuva. Agora 

não acendemos nem damos sombra. Temos que secar à luz de um sol que ainda não 

há. Esse sol pode nascer dentro de nós. (COUTO, 2005, p. 26).  

 

 

Já no livro “Mulheres de cinza: as areias do imperador”, Couto escreveu um 

excerto interessante que diz: “Um imperador termina quando morre; um império faz morada 

na nossa cabeça e permanece vivo mesmo depois de desaparecer. Era do inferno e não do 

demônio que deveríamos nos defender” (COUTO, 2015, p. 250). 

Walsh (2008) animada com as ideias de Mia Couto retomou a palavra para deter-

se mais detalhadamente sobre o conceito de colonialidade, visto ser um tema que interessava 

ao grupo. Então, colocou que a colonialidade atravessava praticamente todos os aspectos da 

vida e que sua prática podia ser entendida com mais clareza a partir de quatro áreas ou eixos 

entrelaçados. Didaticamente ela explicou cada um deles: 

O primeiro eixo seria colonialidade do poder, que se referia ao estabelecimento de 

um sistema de hierarquização racial como critério fundamental para a distribuição, dominação 

e exploração da população mundial. Esse sistema de classificação colocou negros e índios 

como identidades comuns e negativas. Nela, o branco (europeu ou europeizado masculino) 

ficaria por cima, seguido dos mestiços, e finalmente os índios e negros estariam nos últimos 

degraus. O que representaria uma suposta superioridade “natural”. 

O segundo eixo consistiria na colonialidade do saber: o posicionamento do 

eurocentrismo como ordem exclusiva da razão, conhecimento, pensamento, e que descarta e 

desqualifica a existência e viabilidade de outras racionalidades epistêmicas e outros 

conhecimentos que não sejam os dos homens brancos europeus ou europeizados. Por isso, 

existia hoje dentro do discurso de muitos intelectuais ‘progressistas’ esforço em desacreditar 

as lógicas e racionalidades do conhecer que historicamente ainda existia entre muitos povos e 

comunidades ancestrais. 
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O terceiro eixo consistiria na colonialidade do ser, exercida por meio da 

inferiorização, da subalternização, e desumanização. Ou seja, a não existência do ser. Seria a 

negação da humanidade dos sujeitos colonizados, o que os distanciariam da modernidade, da 

razão e das faculdades cognitivas. 

Já o quarto eixo, que para a pensadora ainda era tema de pouca reflexão e 

discussão, seria a colonialidade cosmogónica da mãe natureza e da vida mesma. Esta teria sua 

base na divisão binária natureza/sociedade, descartando o mágico-espiritual-social, a relação 

milenar entre mundos biofísicos, humanos e espirituais – incluindo dos ancestrais, espíritos, 

deuses, orixás – a que dá sustentação aos sistemas interais de vida, conhecimento e a própria 

humanidade. 

Ela defendia que a mãe natureza – a mãe de todos os seres – seria aquela que 

estabeleceria a ordem e o sentido ao universo e a vida tecendo conhecimentos, territórios, 

história e corpo, mente, espiritualidade e existência, dentro de um marco cosmológico 

relacional e complementar de convivência. Que os seres humanos ao negarem esta relação 

milenar e integral, estariam a explorar a natureza, e ressaltando o poder do indivíduo moderno 

civilizado sobre os outros. Como também os modelos de sociedade “moderna” e “racional” 

com suas raízes euro-americanas e cristãs, pretendiam acabar com toda a base da vida dos 

povos ancestrais, tanto indígenas como de raiz africana. 

Walsh (2008) foi mais adiante dizendo que nem tudo estaria perdido e que havia a 

possibilidade de projetos emergentes de descolonialidade e intercultruralidade para superar a 

matriz eurocêntrica e o pensamento hegemônico. Um caminho interessante consistia em 

construir a interculturalidade crítica, ou seja, requeria transgredir, interromper e desmontar a 

matriz colonial ainda presente e criar outras condições de poder, saber, ser, estar, viver que se 

distanciariam do capitalismo e sua única razão de ser. Para a autora, de todas as lutas 

exercidas nos últimos anos pelos movimentos sociopolíticos ancestrais da América do Sul, 

talvez as mais transcendentais fossem as que apontavam a refundação, interculturalização e 

descolonização do Estado. 

Ela finalizou sua explanação dizendo que trazia um exemplo de uma vida 

alternativa que era o sumak kawsay ou “bem viver”, uma nova forma de convivência cidadã, 

em diversidade e harmonia com a natureza, que se sustentava no conhecimento transmitido 

através de gerações, como gestão das bases locais ecológicas e espirituais e de resolução 

autônoma das necessidades. 

Complementei afirmando que entre o povo Tremembé esses conhecimentos 

transmitidos teriam como possíveis protagonistas os troncos velhos, posto que estes eram 
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possuidores de saberes mais ligados à terra; alimentavam um jeito simples de viver em 

comunidade, portanto menos destruidores da mãe natureza. Disse ainda ter achado muito 

interessante o que estava ocorrendo ali sobre a possibilidade de fazer conexões dos saberes 

dos troncos velhos com o tema da colonialidade. 

Figueiredo (2009) falou ainda sobre o elo entre colonialidade/modernidade e as 

consequências devastadoras para a educação. Visto que havia uma preocupação de sua parte 

com as Escolas diferenciadas indígenas. Ressaltou que a civilização técnico-científica invadia 

a escola desapropriando outras formas de conhecer e aprender. Lembrou que a multiplicidade 

e infinidades de informações disponíveis geravam incongruências e interpretações múltiplas e 

dúbias; que existia um relativismo fundamental generalizado; e que teríamos um único 

conhecimento válido, uma única forma de elaborar conhecimento, uma cultura válida que 

invalida as demais. Isso era responsável por uma fratura entre educação formal e vida 

comunitária que culminaria com uma desvalorização dos conhecimentos e saberes de 

experiência feitos. No caso do currículo, este seria definido em instância dissociadas das 

escolas e imposto como determinação disciplinar.  

Entrei na conversa para falar que os tremembés estavam fazendo um movimento 

descolonializante naquele dia, através do esforço de uma ruptura com os modelos de 

currículos impostos, visto que estavam se reunindo para fazer seu próprio currículo a partir 

dos elementos culturais que avaliavam ser importantes para a comunidade. Assim, estavam 

deglutindo as ideias já concebidas sobre currículo para digerirem depois seu próprio currículo. 

 Um novo currículo pensado coletivamente desde o início. Um currículo que 

retratasse o que o cacique João Venança (agosto de 2015) indicava ao falar que a educação 

Tremembé devia caminhar junto com a educação do branco, emparelhada, mas que a 

educação do branco vinha de cima pra baixo e a educação do índio vinha da base e ia subindo 

aos poucos, e nunca se poderia esquecer o saber local. 

Os tremembés estavam priorizando os saberes locais no currículo da escola, 

mesmo mantendo a base comum nacional. O que faziam era uma espécie de antropofagia 

cultural, definida por Barcelos (2013) como “uma devoração cultural do estranho, do novo, 

do diferente, para a partir da devoração criar e inventar aquilo que me interessa, o que me faz 

feliz”. Eles praticavam movimentos descolonializantes de não descartar por completo a 

cultura do estrangeiro, mas devorá-la em benefício de seu fortalecimento e de suas lutas. 

Disse ao grupo que aquilo me interessava muito, pois eu suspeitava que os modos 

de viver dos troncos velhos, bem como as práticas escolares e os elementos culturais presentes 

na comunidade, carregavam potências descolonializantes. 
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Nas paredes das escolas indígenas havia frases do tipo: “posso ser igual a você 

sem mudar meu jeito de ser”. Aquilo sinalizava pistas importantes dentro dessa ideia da 

antropofagia. Eu traduzia aquilo como: posso devorá-lo sem me tornar você. Ou em uma 

perspectiva dialógica: posso dialogar com você sem que eu me torne igual a você.  

Freire, que há muito exercia a escuta sensível e também a sua humildade, mais 

uma vez emitia seu pensamento a respeito do currículo Tremembé e o saber local, ao afirmar 

que “Quanto mais enraizado na minha localidade, tanto mais possibilidades tenho de me 

espraiar, me mundializar. Ninguém se torna local a partir do universal. O caminho existencial 

é  inverso” (FREIRE, 2001, p .25). 

Freire (1983) continuou sua fala oferecendo alguns conselhos, mas agora em 

relação ao meu comportamento ético na pesquisa junto aos tremembés. Disse-me que se eu 

quisesse fazer um trabalho dialógico, estivesse sempre atento e cuidadoso, já que o meu papel 

como pesquisador não seria falar ao povo sobre a minha visão de mundo, ou tentar impô-la, 

mas dialogar com eles sobre a deles e a minha. 

 Alertou-me que eu não poderia pensar pelos outros e nem para os outros, nem 

sem os outros. A investigação do pensar do povo não podia ser feita sem o povo, mas com 

ele, como sujeito de seu pensar. E mesmo que se seu pensar fosse mágico ou supostamente 

ingênuo, seria pensado o seu pensar, e seria na ação que ele mesmo se superaria. Continuou:  

 

O dialógo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação 

enquanto homens. [...] Ele é uma exigência existencial. [...] Não há diálogo, porém, 

se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não é possível pronunciar o 

mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que a infunda. Sendo 

fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. (FREIRE, 1983, p. 93-94). 

 

Observou também que não poderia existir diálogo, se não houvesse uma intensa fé 

nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na vocação de Ser 

Mais, que não era privilégio de alguns eleitos, mas direito de todos os homens. O diálogo 

carecia fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens; enfim o diálogo se daria em uma 

relação horizontal e de confiança mútua. 

Falei a Freire que os tremembés tinham uma oralidade específica e para entendê-

los era importante uma convivência maior com eles, seria necessário tornar-se um pouco 

tremembé. 

Paulo Freire incentivou a feitura de uma pesquisa dialógica. Orientou-me a fazer o 

trajeto da forma como estava acontecendo ali naquele momento, de forma circular, em que 

todos ensinavam e aprendiam. E me motivou com suas palavras:  
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O diálogo consiste no encontro dos homens e mulheres para juntos agirem no 

mundo. É difícil o diálogo quando considero o outro ignorante. É difícil o diálogo 

quando não me vejo no outro. É difícil o dialogo quando me considero melhor que o 

outro. É difícil o diálogo quando assumo que sou dono da verdade. É difícil dialogar 

quando me fecho às contribuições do outro. A Auto-suficiência é incompatível com 

o diálogo. Para haver diálogo há que ter humildade. [...] O diálogo é o encontro dos 

homens para ser Mais, não pode fazer-se na desesperança. Se os sujeitos do diálogo 

nada esperam do seu que fazer já não pode haver diálogo. O seu encontro é vazio e 

estéril. É burocrático e fantasioso. (FREIRE, 1983, p. 97). 

 

Após ouvir atentamente os conselhos de Freire, Figueiredo (2009) pede para eu 

levar em consideração nossas conversas sobre dialogicidade, e lembra: a dialogicidade seria o 

compartilhar a palavra plenificada de sentido pela vida experienciada. Intencionada e pautada 

em atividades criadoras, contextualizadas, novas leituras, em saberes construídos por meio de 

parcerias. 

Dialogicidade que se tornaria, freireanamente, indissociável da amorosidade que 

constitui e possibilita como pré-requisito de convivência, tal como se necessita de terra e água 

para plantar e comer, e de ar para viver. 

Figueiredo recomendou que eu caminhasse junto com os tremembés no trabalho, 

de forma amorosa. Disse-me, ainda, que eu não podia prescindir de alguns princípios nessa 

jornada. Então, sugeriu que nessa pesquisa dialógica eu poderia aproveitar alguns princípios 

da Perspectiva Eco-Relacional (PER) (2007) desenvolvida por ele, a partir da sua tese de 

doutoramento. 

Orientou-me que eu não poderia esquecer de formar um grupo pesquisador que 

pudesse caminhar comigo. O grupo colaboraria e ao mesmo tempo aprenderia ao colaborar. 

Afinal, ninguém fazia nada sozinho. Também não seria aconselhável “objetificar” o outro. A 

gente tinha de trabalhar junto com o outro, ensinava e aprendia na relação como o outro. 

Dessa tessitura, aconteceria a feitura da pesquisa. 

Alertou-me que alguns princípios da PER tinham de fazer parte do meu jeito de 

caminhar na pesquisa dialógica, como; supra-alteridade, que significava o respeito à 

diversidade, pluralidade de ideias e manifestação do outro diferente, e por isto mesmo capaz 

de enriquecer o trabalho. 

O outro princípio fundamental seria o saber parceiro, ou seja, um saber produzido 

por saberes distintos e gerador de um novo saber, mais rico e abrangente. E por fim a 

afetividade, fundamental na relação estabelecida com os tremembés, pois através dela 

criariam-se laços fundamentais na ação e comunicação. 
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Concluiu afirmando que Diálogo pressupõe relação entre ‘diferentes – iguais’, em 

uma horizontalidade, em um projeto de interesses compartilhados. Como se fosse uma dança, 

assim como o torém, um torém dialógico, em que existe uma música compartilhada, a escuta 

comum e o enriquecer-se como o outro. E enriquecer-se com o outro é um ato de amor. 

A escuta estava atenta a tudo que diziam. Estava animado para continuar o 

trabalho de forma dialógica, disposto a valorizar os ditos e feitos dos troncos velhos. 

Aproveitei para agradecer a todos o ato de amor que estavam ofertando naquele dia. 

Rápido, a noite tomou conta de tudo. As luzes artificiais se acenderam sem 

conseguirem apagar o brilho das estrelas. Convidei os nossos ilustres pensadores a 

retornarmos à roda de torém. Dançamos, conversamos, comemoramos, bebemos muito 

mocororó. 

No outro dia, acordei com o corpo cansado de tanto contentamento. Fiquei 

lembrando do que tinha ocorrido na noite anterior. Aquele encontro festivo me deixou muitos 

ensinamentos. Atribui aquele momento aos encantados. Fiquei a pensar se tinha sido apenas 

um sonho.  

O dia amanhecia cinza claro. O sol parecia ainda adormecido. Ontem o vento 

estava delicadamente enfurecido. Hoje, um princípio de chuva iniciava a manhã, deixando o 

começo do dia preguiçoso. Acho que as pessoas agem de acordo com o jeito de como nasce o 

dia. A noite de ontem também contribuiu para a vagarosidade da manhã. 

Eu precisava acordar e ir ao encontro dos troncos velhos. Também visitaria outros 

parceiros que fiz em Almofala, principalmente os professores indígenas. Eles haviam me 

convidado para participar de um seminário no qual as escolas apresentariam ações referentes 

aos saberes tremembés. Eu estava muito animado com essa possibilidade. Essa parte eu conto 

mais adiante. Agora narrarei o meu percurso metodológico dialógico, ou seja, os passos da 

dança... 

 

4.2 Os passos da dança 

 
“O campo de pesquisa foi me mostrando que eu tinha 

que dançar conforme a música, e não conformar a 

música à dança” (ELEOMAR DOS SANTOS).  

 

A música que ainda escutava da noite passada era a música do torém, uma dança 

de roda feita de forma coletiva. A roda só acontece se tiver mais de uma pessoa para dançar, 

ou então, não há. A dança só acontece se as pessoas se derem as mãos, ou então, não há. 
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Uma característica do povo Tremembé, que me chamou atenção desde a primeira 

vez que estive com eles, diz respeito a fazer a maioria de suas atividades de forma coletiva, 

como é o caso do torém.  

Quando eu conversava com os troncos velhos, ou com os professores, eles 

falavam muito de união, e eu não conseguia compreender direito o assunto. Posto que, para 

mim, cada dia as pessoas se isolavam cada vez mais umas das outras. Mas um certo dia, 

visitando um professor de quem gosto muito, entendi um pouco o significado do que seria 

fazer as coisas juntos. 

                 Eu estava com ele na varanda de sua casa proseando sobre diversos assuntos. Na 

lateral da casa, havia um terreno todo plantado com árvores que davam frutos saborosos: 

mangueiras, coqueiros, cajueiros, dentre tantas outras. Mas o que me chamou a atenção no 

terreno foram as vermelhas siriguelas que se destacavam entre as verdes folhas da árvore. Os 

frutos pareciam se oferecer para mim.  

                Ele percebeu que eu “paquerava deliciosamente” com as vermelhas frutas de forma 

insistente. Deu uma risada e disse que eu “não fizesse cerimônia”, pois eu era “de casa”. Ser 

de casa era sinal que ele depositava confiança em mim, devido à relação de amizade que já 

tínhamos. Era como se eu fizesse parte de sua convivência familiar, mesmo sem pertencer à 

família. Antes, eu era só um visitante, agora, tornara-me “de casa”, devido aos laços afetivos 

criados. 

Disse-me que eu poderia pegar quantos frutos quisesse, pois, segundo ele, eles 

iriam cair e serviriam de alimento para as galinhas e passarinhos, ou até mesmo apodreceriam, 

visto que tinha muitas delas na contorcida árvore. 

Então, fomos apanhar os apetitosos frutos. Tirar as siriguelas do “pé” (planta) foi 

muito bom. Comíamos os frutos suculentos à proporção que os recolhíamos. Não bastando, o 

amigo ainda me ofereceu caldo de cana.  Mostrou-me uma prensa artesanal, instalada no 

quintal. Parecia ser um objeto muito antigo, mas a madeira parecia nova. 

Ele confessou que os amigos o aconselharam a comprar uma prensa a motor 

elétrico, pois daria menos trabalho para espremer a cana. Todavia, tomou a decisão de não 

acatar os conselhos. Disse-me haver mandado fazer a prensa de madeira porque dava mais 

trabalho para moer a cana e fazer o caldo.  

Fiquei sem entender o seu pensamento. Como podia alguém querer mais trabalho 

na vida? Porém, esclareceu-me melhor, dizendo que se comprasse uma prensa movida a 

eletricidade, ele faria o serviço sozinho e não precisaria de ninguém. Com a prensa artesanal, 
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teria que chamar os amigos para trabalhar junto com ele no quintal. A graça para ele era fazer 

junto. Então, o ato de espremer a cana de forma conjunta se transformaria em uma festa. 

Aquilo fez todo o sentido para mim. Vivenciei outras diversas situações que 

traziam esse contexto do fazer junto, mas tomo como exemplo esse momento, apenas para 

ilustrar pistas que o campo de pesquisa foi me oferecendo na construção do caminho 

metodológico que eu devia seguir, no que diz respeito ao trabalho coletivo. Pois, dançar só é 

meio sem graça.  

Lembrei-me que as minhas viagens para Almofala eram mais alegres quando  

estava em companhia de algum parceiro de pesquisa, como é o caso de Jon Anderson, um 

colega que estudava a espiritualidade Tremembé. Fizemos muitas idas a Almofala, onde 

trocávamos ideias sobres os nossos trabalhos. Quando eu viajava sozinho não tinha a mesma 

graça. 

Quanto ao meu desejo metodológico, no início eu pretendia fazer uma pesquisa 

narrativa (CRESWELL, 2014), querendo conformar uma metodologia à pesquisa que eu 

estava a fazer, ou seja, adequar a música à dança. Entretanto, a convivência que passei a ter 

com os tremembés, em especial com os professores e os troncos velhos, nessa ordem, 

fizeram-me perceber que eu estava fazendo junto com eles, mesmo ser ter consciência, um 

trabalho coletivo, ou melhor, um trabalho dialógico. Então, eu teria que dançar conforme a 

música que estava tocando. 

Aconteceu de forma mais ou menos espontânea, pois eu não tinha consciência, e 

nem estava no meu projeto inicial fazer um trabalho dialógico. Essa metodologia foi-se 

“apresentando” ao longo do tempo para mim.  

Gostava da ideia de fazer pesquisa que tivesse consonância com as minhas leituras 

acadêmicas, com princípios freireanos da Sociopoética e da Perspectiva Ecorrelacional, e 

melhor; na direção de como eu acreditava que deveria ser feito um trabalho acadêmico, de 

forma coletiva e parceira. 

Sabia que estava fazendo com eles um estudo qualitativo, pois metaforicamente 

me lembrava uma rede de tecidos coloridos, em que cada retalho trançado compunha um 

conjunto único e diverso, mas que continha diversos fios entrelaçados, muitas cores, 

diferentes texturas e várias misturas de material.  

Este tecido não seria quantificável e nem explicado com facilidade. Era uma rede 

que não dava para compreender apenas verificando quem tece e como se tece. Havia de ter 

implicação com quem tece, no caso, os tremembés. Havia de se ter a coragem de pegar o 

tecido e tecer junto com eles para chegar ao mínimo de compreensão 
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Contarei a seguir como aconteceram os passos dessa dança (pesquisa) dialógica, 

ou seja, o torém dialógico”. Mostrarei o percurso que fiz ao dançar, isto é, os passos da dança, 

e a música cantada em coro, junto com outras vozes.  

O meu primeiro encontro com os tremembés de Almofala ocorreu há quase uma 

década e meia, quando eu fazia parte do grupo de estudo e pesquisa Sociopoética coordenado 

pela professora Sandra Petit. Naquele período, tratávamos de temáticas africanas e indígenas, 

buscando compreender a produção de (novas) subjetividades étnicas. O nosso objetivo 

consistia na valorização étnico-racial de negros e índios, que no campo acadêmico, na 

literatura e no imaginário social, eram vistos de forma negativa.  

A sociopóetica pressupõe que todos os saberes são iguais em direitos e que é 

possível fazer da pesquisa um acontecimento coletivo, criativo e poético (GAUTHIER, s.d.). 

Desde aquela época, carrego princípios que acredito e tento seguir, tais como: a valorização 

do corpo como produtor de conhecimento; a valorização das culturas dominadas e de 

resistência; além da alegria e do prazer no pesquisar.  

Estivemos com os tremembés para “negociar” a pesquisa, porém, não teve 

continuidade, pois acontecia em paralelo outra investigação em uma comunidade quilombola 

do Ceará que nos tomou todo o tempo. Não tivemos fôlego para dar conta dos dois trabalhos. 

Desde a primeira vez que estive em Almofala, fiquei com um sentimento bom 

guardado em mim. Senti muitas semelhanças com o meu lugar de nascença em relação ao 

ambiente, às pessoas, e aos costumes locais. Guardei lembranças positivas do pouco tempo 

em que estive lá.  Uma delas aconteceu em um final de tarde na Praia de Almofala, durante 

minha primeira visita ao lugar de paisagem tão bela e convidativa.  

Final da tarde, subimos as dunas para aproveitarmos a nossa permanência no 

aldeamento. Ao escalarmos o morro, vimos um grupo de crianças brincando nas águas 

salgadas e mornas daquela linda praia.  

Gritos de alegria ecoavam soltos no ar. Os barulhos das ondas se misturavam aos 

sons emitidos pelas crianças. Era uma alegria só. As crianças do aldeamento estavam se 

deliciando naquele banho “mar-ra-vi-lho-so”. Tudo aquilo acontecia após saírem da escola 

onde estudavam e que ficava perto do mar. A escola se chamava Alegria do Mar. 

A pequena escolinha ficava dentro do aldeamento da praia de Almofala e 

funcionava em um pequeno salão. A iniciativa partiu de uma corajosa e determinada 

professora que queria ensinar as crianças a ler, escrever e contar, ou seja, transmitir aos 

pequenos um pouco do que sabia.  
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Segundo Fonteles Filho (2005), a Escola Alegria do Mar foi pensada e organizada 

por Raimunda Marques, filha do Cacique João Venança, no início dos anos 90. Nela, a jovem 

professora não só ensinava os saberes comuns às escolas “de brancos”, mas também a cantar e 

a dançar o torém, saber específico do Povo Tremembé. 

Professora Raimundinha, como era chamada, após a aula, tinha o costume de 

levar as crianças para a beira do mar para ensinar os passos do torém. Ela foi responsável pela 

criação da primeira escola diferenciada Tremembé. Além de implementar um modelo de 

educação escolar próprio que valorizasse os saberes tremembés. 

A escolinha em seu formato e estrutura inicial não existe mais. Hoje funciona no 

local um equipamento educacional em formato circular com estrutura robusta e moderna, 

diferente daquela pequenina escola que conheci. Ademais, outras escolas maiores foram 

construídas e estão espalhadas pela área indígena. Todas provenientes da luta pela educação 

diferenciada indígena. 

Conversando com D. Diana, tronco velho da localidade da Varjota, liderança local 

que participou ativamente das lutas pelas EIT’s, ela informou que as escolas surgiram, 

principalmente, por causa da discriminação que os tremembés sofriam quando frequentavam a 

escola convencional. Escolas dos brancos como ela dizia. 

Os estudantes tremembés, nas escolas convencionais, eram chamados de 

“comedores de calangos”, dentre outros termos e adjetivos depreciativos e desqualificadores. 

De acordo com D. Diana, eles não tinham o menor prazer de frequentar as escolas dos 

brancos. Então, resolveram ir à luta junto ao poder público, com diversos parceiros, para 

conquistarem suas próprias escolas. 

Atualmente, o povo Tremembé tem escolas distribuídas nos municípios de 

Itarema, Acaraú e Itapiopca. Segue a relação abaixo: 

Escolas indígenas de Itarema: Maria Venância (Praia), José Cabral de Sousa 

(Varjota); Tapera; Passagem Rasa; Mangue Alto; Joventino Gabriel Félix e Rosa Suzana da 

Rocha. Escolas indígenas de Acaráu: Francisco Sales Nascimento (Telhas) e Queimadas. E a 

Escola Brolhos da Terra (Buriti) em Itapipoca. 

D. Diana informou que a primeira escola indígena construída nos padrões atuais 

foi a escola da Varjota – EIT João Cabral de Sousa. Na parede do equipamento tem uma frase 

criada por ela, que retrata bem a filosofia das EIT’s defendida pelos troncos velhos: 

“Queremos uma escola que não mude nosso jeito de ser”. 

Trago aqui um trecho da fala de D. Diana (dezembro de 2015) que confirma o que 

estou a dizer:  
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A primeira escola mudada foi aqui na Varjota, a escola Jose Cabral de Sousa que era 

o meu avô. E aquela da praia que o pessoal fala que é a mais antiga a Maria 

Venâncio. A mais antiga era a da mãe da Maria Venâncio que funcionava num salão 

e funcionava lá na praia. Mas dessas escolas grande, a primeira foi a daqui da 

Varjota. Ai dessas foi saindo os galhos como se diz. 

                      

Vale ressaltar que tive contato com quase todas as escolas ao participar de 

reuniões, seminários e assembleias. Todavia, preferi centralizar os estudos em três escolas 

localizadas na Tapera, Varjota e Passagem Rasa, visto que não conseguiria dar conta de todas. 

Os meus critérios de escolha foram definidos pelos seguintes motivos: afinidade 

criada a partir dos primeiros contatos com os professores dessas escolas; escolas que 

trabalhavam com os saberes dos troncos velhos em seu currículo; ligação dos troncos velhos 

com essas escolas e o trabalho educativo realizado junto as elas; o fato da região onde elas 

estão situadas, região da mata, não ser tão visada por outros pesquisadores que pesquisavam a 

educação indígena.  

Depois dessa visita, retornei a Almofala novamente com Sandra Petit, na primeira 

Marcha Tremembé, no dia 7 de setembro de 2003, se não me engana a memória. O tema era 

luta e resistência Tremembé. Oficialmente, naquela mesma data, comemora-se nacionalmente 

a Independência do Brasil, através de marchas militares por todo o país. Inclusive, muitas 

escolas do país fazem também suas marchas influenciadas pelo regime militar; mas o povo 

Tremembé deu um novo significado à data com o objetivo de construção de uma agenda anual 

em prol de suas lutas.  

A marcha ainda está viva no calendário das EIT’s. A cada ano, ela acontece com 

um tema diferente, relacionado a alguma “bandeira” de luta, escolhida comunitariamente. As 

escolas se organizam e fazem uma preparação anterior através de um projeto com a temática 

escolhida coletivamente. 

No dia do evento, ocorre uma concentração na EIT da praia: Escola Maria 

Venâncio.  Nela, acontecem várias atividades esportivas e culturais no decorrer do dia até o 

momento da caminhada pelas ruas da Praia de Almofala, passando pelo cemitério, onde há 

uma parada para lembrar dos antepassados e pedir-lhes bênçãos e proteção. O término 

acontece na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição de Almofala, considerada símbolo 

da resistência Tremembé, visto que a sua história está muito ligada a história do povo e a luta 

pela terra. Nesse momento, acontece uma renovação dessa causa.   
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Ao final da marcha, são proferidas palavras de incentivo por lideranças e parceiros 

de luta, reafirmando o compromisso com as causas tremembés e uma grande roda de torém, 

onde todos se unem para mostrar força e união. 

A participação na primeira marcha e, consequentemente, o reencontro com os 

tremembés foi muito significativo para que ocorresse o trabalho. Durante o evento, fui 

apresentado a várias pessoas da comunidade, e ainda participei, junto com elas, dos 

preparativos finais da marcha.  

Vale ressaltar aqui uma situação que me chamou a atenção positivamente. Na hora 

do almoço, cada grupo trazia seus alimentos e os colocavam a disposição das pessoas que 

estavam sentadas no chão de areia da escola. As iguarias eram colocadas em esteiras de 

palhas. Havia peixe assado, camarão cozido, imensas tapiocas, grolado e cuscuz. Os alimentos 

ficavam espalhados e poderiam ser divididos entre todos que estavam presentes. Os 

tremembés ainda fazem esses almoços em reuniões, seminários, ou outras atividades 

coletivas. 

O dia da marcha estava quente, mas as palavras de ordem pronunciadas 

motivavam os caminhantes a prosseguirem pelas ruas de Almofala. A maioria das pessoas nas 

ruas pareciam espiar aquela caminhada com curiosidade e estranheza. Não havia um 

envolvimento direto delas, apenas olhavam a marcha seguir. A luta dos tremembés naquele 

momento tinha pouco apoio da população local, posto que muitos ainda não se reconheciam 

índios. 

No ponto de chegada da marcha, na igreja matriz, fui convidado a falar como 

parceiro dos tremembés, pois estava vinculado à UFC como aluno e pesquisador. Na época, já 

havia a presença da universidade nas lutas junto com os tremembés. Sandra Petit era uma 

parceira bem atuante, dentre outros professores. 

Um misto de nervosismo e satisfação me ocorreu no momento da minha fala. Foi 

gratificante estar com eles naquela situação de luta. Esse encontro foi especial pelo fato da 

criação de laços iniciais com o povo Tremembé. 

Vale destacar que recentemente, em 2015, os troncos velhos foram homenageados 

nessa marcha. O intuito foi prestigiar os mais velhos e seus saberes. Uma honraria justa 

àqueles que colocaram as suas vidas à disposição das causas do povo Tremembé. 

O tema escolhido dizia respeito a uma preocupação maior com os mais antigos, 

pois muitos estavam partindo para outro plano espiritual e com eles seus preciosos saberes.  

Foi o caso de Dona Maria Bela e seu Agostinho Tuxá (Tuxaua). Este partiu em um dia bem 

próximo ao da marcha ocorrida em 2016, cujo tema estava vinculado às escolas indígenas. 
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Cito aqui os dois, pois estive com eles durante o trabalho de pesquisa. Os outros 

troncos velhos também se foram, deixando para as novas gerações, além de saudades, saberes 

construídos em uma vida de luta e dedicação à melhoria da vida do povo Tremembé.   

 

Figura 4 – Marcha Tremembé 2016 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

                       Após participar da primeira marcha, passei certo tempo sem ir a Almofala. O que 

me aproximou novamente dos tremembés foi um convite do professor João Figueiredo, 

vinculado à Faculdade de Educação da UFC. Ele compunha a equipe de professores do 

Magistério Indígena Tremembé Superior (MITS). Eu fazia parte do grupo de pesquisa que ele 

coordenava. 

O MITS foi criado em 2006 como continuidade do Magistério Indígena 

Tremembé – Nível Médio (MIT). Nasceu como uma ação de extensão do doutorado do 

professor José Mendes Fonteles Filho (Babi Fonteles), que fez seu trabalho junto ao povo 

Tremembé. Foi criado oficialmente como curso de Graduação da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) na modalidade de Licenciatura Intercultural Específica. O seu objetivo maior 

consistiu em formar, qualificar e habilitar professores em nível superior para gestão e ensino 

na Educação Básica Tremembé nas EIT’s. 
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A primeira turma do curso estava prestes a se formar. Os professores que haviam 

feito o MIT agora preparavam seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) do MITS. A 

novidade era que os cursistas poderiam fazê-los em equipes de duas ou três pessoas. Gostei da 

ousada proposta, pois esse tipo de trabalho normalmente é feito individualmente nas 

instituições universitárias. No MITS houve abertura para que fossem confeccionados em 

grupo. Esse aspecto coletivo de fazer os trabalhos chamou-me bastante a atenção. Esta é uma 

característica que fui confirmando a respeito do povo Tremembé: o fazer junto. 

Outro aspecto relevante foi que no curso de formação, algumas lideranças, como o 

cacique, o pajé, dentre outros, fizeram parte do curso como professores oficiais. Esse foi um 

diferencial importante, visto que as disciplinas ministradas por eles tinham uma vinculação 

direta com os saberes, a cultura e a luta dos tremembés. Era uma forma de valorização dos 

saberes dos troncos velhos. E ainda; uma metodologia interessante de ensino que considerava 

os modos de aprender-ensinar próprios da experiência dos troncos velhos tremembés. 

Acompanhei um pouco o TCC de três cursistas; Joelma, Lucélia e Robério (2014), 

que tinha como tema, “O Lagamar na vida dos Tremembé”, orientado pelo professor João 

Figueiredo. A minha intenção era contribuir com o trabalho, pois a data de defesa se 

aproximava, e eles recebiam as últimas orientações. À medida que eu os ajudava, aprenderia 

com eles. 

Os três cursistas eram professores da escola indígena da Tapera, situada na zona 

da mata, uma localidade que dista cerca de 10 km da zona da praia. Até então, eu ainda não 

tinha ido às comunidades mais afastadas da Praia de Almofala. A orientação do trabalho 

ocorreria na própria escola. 

Figura 5 – EIT da Tapera 

 

     Fonte: elaborada pelo autor 
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Vou contar a história desse encontro para pontuar como me aproximei mais ainda 

dos professores e dos troncos velhos. Chegamos lá por volta de 9 horas da manhã. Os 

orientandos encontravam-se no lugar combinado, aguardando a visita do orientador. Ao 

chegarmos, fomos bem acolhidos. Este é um traço do povo Tremembé; são receptivos. 

Abraços, conversas, água de coco.  As pessoas com quem tive contato, em sua maioria, 

sempre me receberam de forma afetuosa quando estive em Almofala. Sentia-me como se 

estivesse em casa. E, de fato, fui me tornado “de casa” em algumas situações.   

Bem, mas voltemos aos TCC’s... A preocupação dos orientandos estava 

indisfarçavelmente desenhada em suas faces. A orientação ocorria e o trabalho parecia não ter 

um ponto para ser finalizado. A fome chegava à proporção que o tempo avançava. 

Diante daquela situação, ocorreu-me a ideia de ajudar os colegas de outro jeito 

que não fosse dialogar sobre o trabalho. Além de apoiá-los na escrita do texto, resolvi correr o 

risco de fazer-lhes um almoço. 

Apesar de não ter a prática de cozinhar, desde pequeno, eu observava mamãe, 

papai e titias atuando na preparação de deliciosas comidas provenientes do mar. Afinal, sou 

filho de pescador, então, peixe, lagosta e camarão nunca faltava em nossa casa. Já havia 

experimentado fazer alguns pratos, porém, havia tempos que eu não cozinhava. Todavia, 

assumi a iniciativa de fazer uma “peixada ao caju azedo”. O diferencial da iguaria é o caldo 

que leva a azedia da fruta. 

Quando anunciei meu desejo de fazer o almoço, os três cursistas me olharam sem 

muito crédito; alguns sorrisos, a boca miúda denunciava que não acreditavam que eu fosse 

capaz de levantar tamanho empreendimento. Professor João logo disse que não comia peixe; 

ou melhor, bicho morto, em palavras dele. Acho que também desconfiava das minhas 

habilidades culinárias, então preferiu eliminar qualquer possibilidade de experimentar o 

anunciado alimento. 

De qualquer forma, dispuseram-se a colaborar com a ideia aparentemente absurda. 

Apostaram para ver no que daria aquela ousadia. Fomos para os preparativos: Robério correu 

em casa e buscou um pargo que pesava pelo menos uns 5 kg. Joelma pediu a seu filho que 

trouxesse os ingredientes para temperar o peixe: sal, cheiro verde, tomate e pimenta de cheiro. 

Lembrei ao filho de Joelma que não podia me faltar o coco e o caju, frutos que existem de 

sobra por aquelas bandas.  

Fiz a peixada do jeito que aprendi com minha família. Não tinha receita escrita, 

mas tinha a prática de fazer. Claro que nem sempre eu acertava o ponto, como minha mãe ou 
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meu pai, que eram experientes cozinheiros de “frutos do mar”, mas às vezes dava certo. 

Batizei o prato de peixe ao leite coco com caldo de caju. 

O fogo deu na panela e o cheiro do peixe em cozimento se espalhou pela escola. 

Aquilo era um bom sinal. Experimentei uma pequena medida do caldo quente para verificar 

se estava no ponto de sal. Achei razoável.  

Faltava-me a aprovação dos colegas em relação ao sabor. À medida que iam se 

servindo e comendo, eu observava a reação de cada um. Para minha surpresa, todos 

experimentavam e gostavam da iguaria, o que me deixou muito contente. 

No entanto, eu não esperava que o professor João, que havia falado que não comia 

bicho morto, repetisse o prato e não parasse de elogiar o cozinheiro e a comida. 

Bela manhã aquela, pois tive a boa sensação de contribuir com os professores 

cursistas com algo que eu sabia fazer naquele momento tão tenso. E ainda: o almoço coletivo 

nos fez relaxar um pouco diante da situação de pressão da finalização dos TCCs. 

Aquela relação de doar um pouco do meu “saberfazer” na cozinha foi um 

importante passo nessa dança. Depois da gentil atitude de fazer o almoço, tornei-me mais 

próximo daquelas pessoas. Passei a receber convites para frequentar as suas casas e participar 

com eles de seminários, reuniões e passeios. Foi um momento em que foram criados laços de 

confiança. Naturalmente, foi-se criando uma parceria. 

Quando retornava a Almofala, jamais podia fazer a desfeita de negar-lhes visitas, 

pois chegavam a ficar chateados se eu esquecesse de passar na casa de alguém do meu novo 

círculo de pessoas queridas. As visitas eram demoradas e acompanhadas por deliciosas 

comidas e bebidas: água de coco, milho cozido, caldo de cana, fruta, tapioca, dentre outras. 

Muitas vezes, havia convites para almoçar e jantar. Até mesmo para pernoitar nas 

casas, mas geralmente eu dormia em Itarema, pois ficava hospedado na casa de Marli, uma 

parceira dos tremembés ligada à igreja metodista, que sempre me acolheu muito bem, ou 

então, ficava em uma pequena pousada.  

Dormia nas casas dos amigos tremembés só durante o dia no alpendre de suas 

casas, após as refeições, entretanto, participei com eles de diversas atividades como: 

pescarias, dança de torém, farinhadas e banhos maravilhosos 

As visitas permanentes foram fundamentais para gerar uma confiança mútua com 

os professores, e também com alguns troncos velhos, como é o caso de D.Diana, de quem 

fiquei muito próximo. Foram através deles que, depois de um certo tempo de convivência, 

alguns já me assumiam como “de casa”. O fato de ser considerado de casa ou, segundo alguns 



67 

 

troncos velhos, “parecer um dos nossos”, ligou-me a várias outras pessoas a quem fui sendo 

apresentado. 

Outro momento importante para a pesquisa ocorreu nos dias em que ocorreram as 

defesas de TCC’s na escola da praia. Naquela ocasião, além dos cursistas, havia lideranças, 

pessoas de fora e dentro da comunidade, além de professores que deram aulas no curso e 

orientaram os trabalhos.  

Eu participei como observador daquela situação. Aquele momento era muito 

esperado pelos tremembés. As apresentações dos trabalhos geravam uma atmosfera de tensão, 

ansiedade e nervosismo nos cursistas.  

Mesmo com toda a pressão em cima deles, era um momento festivo, pois se 

tratava do fechamento de uma formação que traria melhor qualificação para o trabalho nas 

escolas. E ainda; a dificuldade maior tinha sido vencida, uma vez que o trabalho já havia sido 

feito, restando apenas a apresentação.  

Havia muitas emoções envolvidas em cada apresentação. Cada trabalho carregava 

uma história de superação. Ao final de cada exposição, as palmas invadiam o ambiente 

sinalizando o esforço e reconhecimento dos cursistas. Era momento de comemorar a vitória 

com amigos, orientadores e familiares. 

Quando foram finalizadas as defesas, tanto eu quanto outros pesquisadores que 

estavam presentes, fomos apresentados aos tremembés de uma forma mais geral. Daí, falamos 

um pouco dos nossos temas e interesses. A aceitação pareceu-me boa. Aquilo era um bom 

sinal.  

Depois das defesas de TCC’s na escola da praia, consegui marcar uma reunião de 

“negociação” para a formação de um grupo colaborador da pesquisa com os professores das 

Escolas da Tapera e Varjota juntas, e mais tarde com a Escola da Passagem Rasa, nessa 

ordem.  

A escolha das escolas se deu principalmente pela aproximação, aceitação e 

simpatia que tive por parte dos professores, como também pelo fato de estas escolas 

assumidamente estarem trabalhando com os saberes dos troncos velhos. 

Apresentei nos dois encontros a versão inicial do projeto de pesquisa nas três 

escolas. Estavam presentes um bom número de professores. Tive a preocupação de perguntar 

se a temática era do interesse deles.  

Apesar de ter levado uma sugestão de tema de pesquisa já pré-definido, abri para 

sugestões, mas eles se mostraram interessados pelo projeto original.  Questionei se poderiam 

caminhar junto comigo naquela jornada. A resposta foi positiva por parte dos professores.  
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Para meu contentamento, o projeto foi bem aceito, visto que enxergavam nele 

possíveis contribuições futuras para a educação escolar dos tremembés, pois já existia por 

parte deles uma preocupação pedagógica em trabalhar com os saberes dos mais velhos nas 

escolas.  

Aqui o projeto apresentado ainda não tinha o objetivo de compreender sobre a 

relação dos saberes dos troncos velhos com a educação escolar. Apenas me interessava pelos 

saberes dos troncos velhos, ou seja, como os troncos velhos aprendiam e ensinavam seus 

saberes.  

Mais tarde observei que as EIT’s estavam trabalhando com ações pedagógicas no 

sentido de valorização dos saberes dos mais velhos, a partir da formação do MITS. Então, 

resolvi incorporar esse tema como desdobramento do estudo. 

Após o fechamento do acordo com os educadores, combinamos que eu faria 

visitas com certa periodicidade, ou seja, pelo menos uma vez no mês, a fim de me aproximar 

do mundo vivido pelos tremembés, especialmente a vida dos troncos velhos. Desse modo, 

consegui me aproximar daqueles que eles consideravam como “os detentores dos saberes da 

tradição”. A maioria dos professores tinha grau de parentesco com os troncos velhos, o que 

me facilitou bastante o contato com eles e a abertura necessária para passar a frequentar suas 

casas. 

Nessas visitações ocorriam muitas prosas. Aqui eu já havia manifestado meu 

desejo de pesquisar com eles, mas a princípio, eu não tinha a preocupação de fazer registros 

fotográfico, anotações ou gravações. Aconteciam diálogos descontraídos sobre pessoas, 

encantados, os costumes do lugar, os modos de viver do povo Tremembé, os modos de viver 

na cidade, dentre outros. 

Foi desses encontros nos alpendres ou mesmo no quintal de suas casas, 

geralmente acompanhada de algum alimento, que fui participando da vida do lugar, das 

pessoas, em especial, dos professores e dos troncos Velhos.  

Com o passar do tempo, eu tomei a liberdade de pedir para gravar os nossos 

diálogos quando aconteciam as visitações. Não houve negativas quanto ao fato d’eu fazer 

esses registros gravados ou mesmo fotográfico, fosse em relação aos professores ou mesmo 

aos troncos velhos.  

No entanto, eu fazia questão de informar que tudo que iria ser dito por eles seria 

gravado. Justifiquei que saiam tantas histórias bonitas que eu não podia confiar na minha 

memória para lembrar de tudo depois; principalmente nos encontros com os troncos velhos, 
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pois eles falavam por horas e horas... E ainda sugeri que as com-versas fossem transformadas 

em histórias, reescritas e recontadas por mim.  

Importante pontuar que no meu entendimento conversar é diferente de com-

versar. Pois, com-versar é movimento dialógico, pois se constitui na ação de aprender com o 

outro. Há curiosidade epistêmica na ação de versar com. Portanto, é uma ação em que existe 

reflexão a partir dos dizeres e fazeres em questão, e consequentemente pode haver trans-

formação. Com-versar não é bater-papo desobrigado, mas a oportunidade de aprender-ensinar, 

compreender o pensamento do outro. Com-versar é ter fé e esperança no outro. É um ato de 

amor. Assumo o termo com-versar como dialogar. Não se trata apenas de soltar versos no ar 

ou de meros blá, blá, blás... 

A partir dessas primeiras visitações surgiram novos encontros. Às vezes, eu 

passava na casa de algum tronco velho e perguntava se a gente podia prosear. Caso ele não 

pudesse, eu agendava um outro momento de acordo com a disponibilidade deles. 

Muitas vezes, nem precisei agendar. Os mais velhos adoravam encontrar alguém 

com quem pudessem dividir suas memórias. Uma vantagem de fazer o trabalho com eles era 

que, na maioria das vezes, estavam disponíveis e adoravam contar suas narrativas. 

Fui observando que as histórias dos troncos velhos estavam intrinsicamente 

ligadas às suas práticas culturais. Eles falavam do que viviam, ou tinham vivido, no cotidiano. 

Entendi que para compreender melhor o que eles relatavam, eu precisava experimentar as 

práticas que carregavam os seus ditos.  

Compreendi que com-versações eram insuficientes para entender os ditos e feitos. 

Percebi que o dizer e o fazer eram uma coisa só. Então, resolvi vivenciar um pouco do que 

eles sabiam. Era também a oportunidade para eu reviver alguns fazeres da minha infância. Ao 

momento de vivenciar junto as práticas tradicionais eu denominei de com-versa-ação. 

Agora, nossos encontros iam para além de com-versações, neles eu experimentava 

a prática daquilo que eles narravam. Participei de farinhadas, pescarias e torém, dentre outras 

atividades.  

Tomei essa atitude por chegar ao entendimento - que para compreender aquelas 

experiências - eu tinha de mergulhar naquele jeito de viver. Eu desejava me implicar ainda 

mais com o jeito de viver deles. Queria “me tornar” um pouco tremembé na tentativa de 

acessar e compreender o que eles diziam e faziam.  

Eu também precisava fortalecer a parceria para poder dialogar com tantos saberes 

que perpassavam a vida dos troncos velhos. Saberes que não dão para ser compreendidos só 
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ouvindo suas histórias. Então, comecei a “dançar” junto com eles com todo o meu corpo, com 

todos os sentidos. 

Paralelamente, eu fazia rodas de com-versações com os professores das  EIT’s.  

Eu tinha como objetivo saber que ações educativas estavam sendo desenvolvidas nas escolas 

com a intenção de preservar e dar continuidade aos saberes considerados da tradição 

Tremembé. Durante esse período, também participei de reuniões, seminários, festas, marchas, 

que de algum modo traziam a temática em questão.  

Quanto às atividades escolares, foi impossível acompanhar de perto como elas 

aconteciam. Posto que tive desvinculação da escola onde eu trabalhava em Fortaleza, havia 

choque de horários do meu trabalho em relação às escolas tremembés. Entretanto, participei 

de reuniões, seminários, encontros e rodas de com-versações com os professores onde 

aconteciam relatos de como as escolas estavam trabalhando. E por outro lado meu interesse 

maior era nos ditos e feitos dos troncos velhos e os modos de aprendizagem e transmissão. 

Contudo, interessa-me, em outro momento, fazer com-versa-ações também na escola com o 

objetivo de aprender e “pensar-fazer” a escola indígena com os tremembés. 

As rodas de com-versações consistiam em encontros em que eu e os professores 

dialogávamos sobres as ações que estavam ocorrendo na escola, ou que já tinham acontecido. 

Nesses momentos eram mostrados projetos, ações e produções desenvolvidas.  

Na ocasião, eu fazia questão de criar um clima descontraído, ético e afetivo. 

Ficava como animador da roda para motivar as com-versações. Fiz a roda nas escolas da 

Varjota, Tapera e Passagem Rasa. Houve boa participação das pessoas, e os resultados foram 

muito positivos.  

Explicito melhor aqui o significado, as aproximações e diferenças entre com-

versar/com-versação, com-versa-ação e roda de com-versação como parte da metodologia 

dialógica como instrumentos de “produção de dados”.  

Com-versar / Com-versação – Significa versar com sobre alguma ação ou situação 

que se passou, o que está acontecendo, ou acontecerá. É soltar versos na busca de aprender 

com o outro. Com-versar permite estreitar laços e ampliar horizontes do conhecer e saber.  

Na pesquisa, quando os laços estiverem estreitados, pode-se fazer a com-versação 

a partir de um tema gerador. Escolher o (s) parceiro (s) de com-versação.  Existe aqui 

intencionalidades de produção de dados. 

Há uma preparação anterior para esse momento por parte do pesquisador oficial, 

mas que pode ser flexibilizado de acordo com o desejo do grupo ou da situação. O 

pesquisador anima e problematiza o grupo, mas evita direcionar o diálogo em favor apenas de 
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suas questões de pesquisa. Ele também não fica em uma posição apenas de escuta, só quando 

compreender que é necessário. Então, tem que estar sensível a tudo que ocorre no momento. 

Há que escutar sensivelmente as falas, os silenciamentos, os corpos, e tudo mais que acontece 

no ambiente. Aconselhável fazer registros nesse momento, para não perder detalhes do que foi 

dito e feito.  

Uma variação da com-versação seria a roda de com-versação. Trata-se de um 

momento excepcionalmente coletivo, em que se privilegia o diálogo que ocorre nesse 

encontro. Aqui se traz um tema gerador e se abre um diálogo acerca dele, acolhendo-se e 

respeitando-se os posicionamentos do outro, mesmo quando há divergências de pensamento. 

O animador deve estar atento aos movimentos do grupo. Fazer um esforço para 

que todos tenham a oportunidade de participar, se quiserem. Garantir que não haja 

manipulação da palavra. Fazer circular a palavra.  

A com-versa-ação seria uma prática conjunta entre o pesquisador e os parceiros de 

pesquisa. À medida que acontece a ação, há o diálogo sobre o que está se fazendo, ou não, a 

depender do que se está fazendo.  

Após o momento prático, é aconselhável haver uma reflexão sobre o acontecido. 

É importante fazer registros posteriores, pois, desse modo, não se perde a oportunidade de 

mais tarde contar os detalhes do acontecido, mas não é uma regra. No segundo momento, em 

que se reflete sobre a prática, é também recomendável fazer uma memória dos 

acontecimentos. 

Para a criação desses termos acima citados, inspirei-me em Macedo (2015), que 

nos apresenta em seu estudo a com-versação. Contudo, no meu modo de ver, o autor não 

explicita em sua obra de forma mais detalhada o significado. Faço-o aqui a partir das 

percepções e inspirações que tive dentro do campo de pesquisa.  

Sobre a definição de roda de memória e conversas, que chamo no trabalho de roda 

de com-versação, o mesmo autor traz uma diferenciação interessante quanto ao grupo focal, 

que estou de acordo, ao afirmar que, a roda de memória e conversa é menos estruturada que o 

grupo focal e prioriza a experiência de cada participante do grupo, acolhendo o fluxo de 

conversa, puxando os fios da memória e sua potência generativa. 

A partir dos registros conseguidos nas com-versações, com-versa-ação e rodas de 

com-versações, como também através da participação em seminários, assembleias, reuniões, 

ou mesmo fazendo registros fotográficos e notas de campo, resolvi pegar o material e 

apresentá-lo textualmente em forma de histórias dos troncos velhos. 
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Em verdade, emprestei a minha escrita para recontá-las. Esforcei-me para não 

desperdiçar a riqueza de experiências que emergiram dos encontros. Intencionei ser o mais 

fiel possível aos ditos e feitos na busca de partilhar com o leitor de forma poética as ideias, os 

momentos e os sentimento que experimentei lá. Escrevi a partir do que ouvi, senti e vivi. 

Chamo esse processo de escrita sensível. 

No reconte das histórias dos troncos velhos, busquei coerência e respeito com os 

seus ditos e feitos. Valorizei a oralidade, e suas diversas formas de expressão. Procurei 

escrever como eles se expressavam com o corpo e a fala. Arrisquei-me a remontar suas 

histórias, a partir de nossos diálogos, mas sem querer interferir muito na riqueza e 

profundidade de seus dizeres e fazeres, que, ao meu ver, trazem muita sabedoria. Na minha 

escrita, há momentos em que faço quase um “relato cru” de nossas com-versas ou com-

versações, porque não queria perder uma só frase do que diziam. 

Escolhi a opção pela dificuldade que é compreender os saberes de experiência 

presentes nos ditos e feitos. Cada narrador e narrativa tem suas singularidades. Então, dei 

preferência a disponibilizar minha escrita aos seus ditos, em vez de incorrer em interpretações 

e análises sobre eles que pudesse empobrecer os conteúdos que brotavam de suas sabedorias. 

Tudo isso por compreender que a realidade que percebemos carrega os nossos 

atravessamentos, e portanto, o que fazemos é uma interpretação da realidade a partir da nossa 

educação e dos nossos padrões culturais, então, resolvi amiudar as minhas compreensões, e 

ser mais fiel ao que foi me dito e feito, e como me foi dito; inclusive respeitando, a 

linguagem; mesmo que ela possa até ser “taxada” de coloquial ou “cheia de erros” de 

pronunciamentos pelo leitor. Fi-lo dessa forma, por respeito e valorização, aos ditos e feitos 

dos tremembés, e pela boniteza que carrega a sua oralidade. 

Óbvio que tive de fazer recortes dentre tudo o que me foi narrado, assim como fiz 

no diálogo presente no círculo teórico, entretanto, quanto aos troncos velhos, priorizei as 

partes que tratavam dos saberes de experiência, dos quais eles são detentores, ou seja, os 

saberes de suas tradições - com relação aos modos como eles são aprendidos-ensinados, 

levando-se em consideração as situações de aprendizagem e ensino.  

Elencarei aqui os saberes tradicionais que mais foram citados entre os tremembés, 

em especial, pelos professores. Foram eles: o torém, a pesca artesanal, a farinhada, artesanato 

de palha, a feitura do mocororó, rezadeiras e curandeiras, medicina tradicional, artesanatos 

feitos de diversas matérias primas: palha, penas, sementes, búzios, dentre outros. 

Ficaria muito trabalhoso comportar todos os saberes apontados pelos tremembés 

nessa dança. Peço desculpas aos tremembés por não poder contemplar todos os saberes e seus 
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sabedores nas histórias que escrevi. Estive com mais de uma dezena de troncos velhos. 

Muitos mereciam estar presentes, mas ficará para outro momento. 

O critério que tomei para selecionar os troncos velhos e seus ditos e feitos 

consistiu em uma amostragem que contemplasse os saberes relativos à terra, ao céu, aos rios e 

ao mar. Para cada um desses componentes, escolhi pelo menos uma pessoa que detivesse um 

saber vinculado a eles. Tive o cuidado também de trazer representantes do gênero feminino e 

masculino como detentores dos saberes.  

Desde já, apresento as opções escolhidas para escrever as histórias: quanto aos 

saberes do rio, representarei com a história de uma pescadora que amava esse trabalho. Ela 

tirava parte do sustento da família de doze filhos pescando quase sem nenhum apetrecho de 

pesca, utilizando-se preferencialmente o seu corpo, ou mais, especificamente as mãos.  

Em relação aos saberes do mar, contarei a história do cacique que adorava o mar e 

que desde pequeno queria ser pescador. Diferente da pescadora que pescava em rios áreas 

alagadas do mar (Alagamar ou Lagamar) este pescava em alto mar. 

Os saberes do céu contemplarei com os saberes de uma rezadeira e curandeira que 

tinha poderes de curar através de seus guias espirituais.  

Quanto aos saberes da terra, representarei através de pequenas histórias de um 

homem que conversava com as plantas e curava por intermédio delas, a si e as pessoas que o 

procuravam. Ainda dentro desse conjunto, trarei a história da mulher que sabia fazer 

artesanato de palha de carnaúba com uma incrível habilidade; e ainda a história da matriarca 

que era detentora dos saberes da farinhada. 

Bom notar que os saberes ligados à terra carregam mais de uma representação. 

Foram os que mais apareceram entre os troncos velhos. De acordo com a fala de Oliveira Jr 

(novembro de 2016), isso não é por acaso, pois os troncos velhos vivem na terra, mesmo 

havendo outras dimensões. É na terra onde acontece a luta pela demarcação do território; é da 

terra que tiram o alimento que sustenta as famílias tremembés; por isso é na relação, 

principalmente com a terra, que “brotam” a maioria de suas histórias. 

Certamente que o céu, a terra, os rios e o mar não estão isolados e desconectados. 

É impossível apartá-los. Esclareço, também, que todos os troncos velhos eram detentores de 

vários outros saberes. Porém, fiz a escolha por aqueles que eles mais destacavam, ou seja, que 

eram mais assumidos por eles e reconhecidos comunitariamente.  

Não escolhi um único gênero literário para contar suas histórias. Fiz uso da prosa, 

conto e poesia. Contudo, o que tem em comum entre as histórias é a forma dialogada que 

estabeleci com eles para “colher” e recontar cada história com o objetivo de apresentar de 
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forma mais poética, lúdica e compreensível os ditos e feitos. Em alguns momentos, apareço 

junto de alguns deles nas histórias, experimentado os seus modos de viver e sentir o mundo.  

Quanto à parte referente às ações das escolas e a relação com os saberes 

tradicionais, isto é, os desdobramentos da pesquisa, participei de reuniões e seminários junto 

aos tremembés para compreender um pouco dessa questão.  

Aqui destaco dois momentos coletivos importantes e ricos de aprendizagem: O 

Seminário do URU da Diversidade dos Saberes Tremembé e a VII Assembléia do Povo 

Tremembé. Ambos ocorreram em 2015 na escola indígena da Passagem Rasa. Abaixo 

descrevo de forma rápida o que foi cada um deles: 

O Seminário do URU foi um encontro em que as escolas se reuniram para 

socializar os trabalhos que estavam sendo realizados e que valorizavam os saberes de cultura 

Tremembé, tomando como referência os saberes dos troncos velhos. A ideia era compartilhar 

as produções feitas nas escolas, além de estimular a troca de experiências entre as escolas, 

com o objetivo de preservar e dar continuidade a esses saberes.  

A VII Assembleia do Povo Tremembé foi marcada por troca de saberes no campo 

da educação, do meio ambiente e da saúde Tremembé. Em relação à educação indígena, foi 

um momento de unir as escolas para se apontar as conquistas e os desafios da educação e 

planejar ações futuras.   

Durante o evento, ocorreu uma ampla roda de com-versação entre os gestores, 

professores, troncos velhos e demais convidados sobre a educação indígena Tremembé na 

relação com os saberes dos troncos velhos. Adiante, narrarei como ocorreu esse momento. 

Farei um entrelaço de ideias que surgiram no encontro, assim como as palhas do uru, entre 

ações trazidas por professores tremembés nas escolas, pesquisadores da área e minhas 

percepções. 

No capítulo seguinte apresentarei as histórias dos troncos velhos relacionadas aos 

saberes da terra, do céu, dos rios e do mar... 
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5 HISTÓRIAS DE TRONCOS VELHOS: SABERES QUE BROTAM DA TERRA, DO 

CÉU, DOS RIOS E DO MAR             

  

“Costuma-se dizer aqui que uma história puxa outra 

história, mas na verdade uma história puxa várias 

histórias” (MANOEL DOMINGO -TRONCO VELHO 

TREMEMBÉ). 

 

Aqui empresto a minha escrita para contar histórias dos troncos velhos. Histórias 

que brotaram de com-versações e com-versa-ações. Histórias que emergiram de trocas de 

palavras, de gestos expressivos, de harmoniosos silêncios ou no ato de fazer com; fosse na 

pescaria, na farinhada, nas andanças pelas matas ou acompanhando a feitura de artesanatos de 

palha.  

Encontros em que fui aprendendo que quando se trata de saber de troncos velhos o 

melhor a fazer ao se com-versar, consiste em, às vezes, dar uma parada na fala, sem parar-se. 

Perder-se no tempo, deixá-lo passar bem devagar, sem pressa ou preocupação... 

Pois, se não tivesse atento ao que era dito, as palavras partiam e não voltavam 

mais da mesma maneira como tinha sido falada na primeira vez. Daí, perdia-se a oportunidade 

de aprender. 

As falas dos velhos índios, mesmo que emudecidas pelo cansaço de uma vida, 

quase sempre tinha algo importante a dizer. A linguagem gestual, carregada de expressão 

corporal, trazia ensinamentos daqueles que já “caminharam” muito. Os troncos velhos falam 

com o corpo, com o espírito, com toda sua vida. 

Nas palavras de Bosi (1994, p. 91): “O narrador é um mestre do ofício que 

conhece o seu mister: ele tem o dom do conselho. A ele foi dado abranger uma vida inteira. 

Seu talento de narrar vem da experiência, sua lição ele extraiu da própria dor”. A dignidade 

do narrador é contar sua história até o fim e sem medo. Uma atmosfera sagrada circunda o 

contador de histórias. 

Conversar com os antigos é uma oportunidade de aprender com quem já viveu 

bastante. O conselho é algo a se prestar atenção, mesmo que às vezes soe sem sentido aos 

nossos ouvidos apressados e viciados em emitir julgamentos. 

Assim, fui entendendo que o melhor a fazer na presença dos troncos velhos é 

parar, observar, escutar, dialogar, e se estiverem a fazer algo, arriscar-se a tentar fazer junto 

com eles, dessa forma há alguma chance de aprender. 

Nesta parte do trabalho, reconto as histórias dos troncos velhos fazendo o possível 

para ser fiel às suas narrativas. Mudei quase nada do que me foi dito, apenas organizei em 
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escritos de forma que tivesse começo, meio e fim, ou nem tanto assim. O esforço consistiu em 

não perder detalhes das com-versações ou com-versa-ações, mesmo sabendo que é impossível 

dar conta de tudo.  

Recontei as histórias como um prosador, ou como um com-versador, sem abrir 

mão “poesiar” em alguns momentos. Mas afirmo: o que escrevi esteve pautado nos ditos e 

feitos dos detentores da tradição. As narrativas escritas a seguir foram retiradas de situações 

vividas pelos troncos velhos. 

A maioria das histórias, em seu enredo, trazem o contexto, o cenário, as 

personagens e o problema central, ou seja, como aprenderam os troncos velhos os saberes que 

detêm relacionado às tradições, e as situações em que se deram as aprendizagens. 

Vale ressaltar que nas histórias, as partes do texto que estarão em itálico dizem 

respeito as falas dos troncos velhos. Escrevi dessa forma para aproveitar melhor os ditos dos 

meus interlocutores na sua forma mais original. Caso eu fizesse através de citações diretas ou 

indiretas, os textos perderiam em fluidez. Outro detalhe importante é que os nomes dos 

troncos velhos estão escritos da forma como são conhecidos comunitariamente. Então, serão 

identificados, por vezes, pela alcunha e não pelo nome de batismo.  

No corpo das histórias, aparecem os modos de aprender-ensinar dos troncos 

velhos e as situações de aprendizagem em que ocorreram. Entretanto, ao final de cada reconte 

faço breve análise dos ditos com o intuito de destacar os “achados” do trabalho, mas sempre 

privilegiando seus relatos.  

Essa primeira história que conto logo em seguida, a encantadora de peixes, está 

organizada mais com mais detalhes para mostrar aos leitores como procedi no campo de 

pesquisa. Trago-a propositadamente no início como referência para ilustrar o percurso que fiz 

para “colher” as histórias. Mesmo que cada uma tenha uma trajetória particular, apesar de 

guardarem semelhanças nas formas como se deram alguns encontros e os respectivos 

ambientes. 

Coloquei no final do texto um momento da com-versação que tive com a 

pescadora, após uma pescaria que fizemos juntos, para não perder os detalhes desse encontro. 

Daí, vou articulando as ideias, a partir do que ela me disse, e alterando em quase nada a 

riqueza de sua fala. A intenção foi tentar compreender como ela aprendera a encantar os 

peixes com as mãos para poder pescá-los.  

Nas outras histórias subsequentes, não farei uso dessa mesma estrutura, ou seja, 

não falarei de todo o contexto em que se deu o encontro e o desenrolar dele. Fi-lo diferente 

para não ser cansativo para o leitor. E para experimentar literariamente diversas formas de 
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recontar. As outras histórias serão apresentadas de forma mais concisa, sem o tópico da com-

versação. 

Os textos terão como base a oralidade daqueles que não frequentaram escolas 

institucionalizadas. Histórias de homens e mulheres que não sabem ler as palavras escritas e 

que mal sabem escrever seus nomes de batismo, mas que em relação mais íntima com a 

natureza, sabem ler e interpretar a terra, o céu, os rios e o mar.  

A seguir a história de uma pescadora que amava esse trabalho. Ela tirava parte do 

sustento da família de doze filhos pescando pequenos peixes no rio e no alagamar (Lagamar) 

quase sem nenhum apetrecho de pesca, a não ser o próprio corpo, em especial, as mãos.  

 

5.1 Histórias que brotam dos rios 

 

5.1.1 A encantadora de peixes 

Filhinho do mar peixinho é... 

 

Nos dias entre Natal e Reveillon, resolvi voltar a Almofala. Dessa vez, levei junto 

comigo a minha família, com destaque para meu filho João Pedro, que ainda não conhecia o 

meu local de pesquisa. Eu queria aproveitar um pouco o lugar, as pessoas e ainda dar 

prosseguimento ao trabalho. O meu plano consistia em passar nas localidades da Varjota e 

Tapera, porém, as pessoas que eu tinha a intenção de visitar estavam a viajar para Canindé. 

Todos os anos, eles se organizam, alugam ônibus e vão à Canindé na festa de 

Natal homenagear São Francisco. Aproveitam para passear, agradecer as graças alcançadas e 

fazer novos votos. Informaram-me que no dia seguinte os viajantes estariam a retornar da 

excursão. 

A espera valeu o seu tempo. Aproveitei o dia para ir à Varjota, mais 

especificamente à casa de D. Diana e Seu Valdia, duas lideranças importantes do local.  

Passei horas agradáveis de lazer com eles e ainda houve desdobramentos importantes para a 

pesquisa. 

Aurilene (Nova), professora, filha de Seu Valdia e D. Diana, convidou-nos para 

uma pescaria no Lagamar. Era a oportunidade de João Pedro experimentar um pouco do que 

eu experimentei na minha infância. Ele já estava com sete anos e nunca tinha pescado de 

verdade antes. Quando ele era pequeno, eu brincava com ele de pescar folhas da mangueira no 

quintal de casa. Entretanto, ele já havia sido iniciado nos banho de mar, banho de cachoeira, 

banho de chuva e de lagoa desde os quatro meses de idade. 
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Na véspera da pescaria, o pequeno quase não dormiu, visitado por ansiedades. 

Despertava no meio da noite e me fazia várias perguntas: “Papai já nasceu o sol?”, “o amanhã 

já chegou?”, “já é hora de pescar?”. Pedia-lhe que silenciasse as expectativas e buscasse a 

paciência, que bem cedo o levaria para a maior aventura de sua vida. Avisava-o que precisava 

estar ausente de sonos para tirar mais proveito do momento de pescar. 

Quando os primeiros raios de sol encheram de claridades a casa que nos mantinha 

como hóspedes, João Pedro logo se levantou da rede e nos acordou para o tão aguardado 

momento. Dizia ele: “vamos gente, acordem, está na hora de pescar!” Tomamos café e saímos 

para encontrarmos os nossos companheiros e guias de pescaria. 

Quando chegamos à casa de Nova, estavam junto com ela; sua irmã, Marilena, e o 

marido, Francisco (Chico). Esses seriam nossos guias, por terem muita experiência de pescar 

no local desejado: o Lagamar. Lugar onde o rio se encontra com o mar. 

As pessoas nos aguardavam no alpendre da casa com seus filhos e mais uma meia 

dúzia de meninos, entre primos e amigos. Podia ser que não pescássemos nada, mas a alegria 

estava garantida com a presença das crianças. 

A pescaria naquele dia seria de caranguejos, siris e pequenos peixes. Os 

caranguejos seriam sacados dos buracos com as nossas próprias mãos. Os siris seriam 

pescados através de varetas com linhas de “nylon” amarradas na ponta. Amarrava-se uma isca 

na extremidade da linha para atrair os siris. Os pequenos crustáceos, no desejo de pegar a 

comida, enroscavam-se nela e eram trazidos para a superfície. Depois, eram colocados ainda 

vivos em pequenos cestos. Quanto à pescaria de pequenos peixes, utilizamos a tarrafa, que 

consistia em uma rede de pescar circular, com pequenos pedaços de chumbo em torno de si. O 

apetrecho era arremessado com as mãos, de forma a abrir-se o máximo possível antes de 

atingir a água, e depois afundava devido ao peso, e assim, envolvia os peixes.  

O mangue estava ali bem perto da gente. O cheiro de lama invadia gentilmente 

nossas narinas. Garças e pássaros menores sobrevoavam o local. Pequenos crustáceos 

escolhiam entre milhares de buracos no solo buscando proteção por causa da nossa presença, 

ameaça que se apresentava.  

Andávamos desapressados sobre areias que pareciam sal. Os raios de sol batiam 

no chão e refletiam em nossos corpos brilhantes levemente molhados de suor.  A meninada, 

sempre mais disposta, corria na frente dos adultos e pegava pequenos frutos no trajeto. 

Próximo ao local da pescaria, podíamos avistar caranguejos a nos observar 

atentamente, como se pressentissem nosso desejo de capturá-los. Desapareciam em tamanha 

velocidade que superavam a nossa distraída visão.  



79 

 

Chico e Marilene, acostumados a pescar no Lagamar, não perderam tempo, e logo 

se embrenharam entre as raízes do manguezal que mais pareciam enormes fios de cabelos 

encravados na lama. O casal almejava garantir alguns pequenos caranguejos para o almoço. 

Não perdi tempo e os segui, mesmo carregando receios de acidentes. Mas seria difícil entrar 

no mangue e sair com o corpo intacto. A lama do mangue, que gera a vida, também esconde 

segredos e perigos que podem trazer no mínimo cortes aos menos experientes. 

Os pequenos ficaram a se deliciar nas águas frias e salgadas do Lagamar. 

Brincavam de tomar banho em uma pequena vereda de água que dava acesso ao local mais 

aberto do lugar. Lá, aconteceria a captura dos siris e dos pequenos peixes. 

Nova ficou a preparar as varas com seus filhos para a pescaria dos siris. O plano 

era o seguinte: o siri “agarraria a isca”, então a gente puxaria o bicho enganchado no alimento 

para a superfície da água e o jogaria dentro do cesto. Uma pescaria rápida e fácil. 

Durante a pesca, entre uma conversa e outra, Nova me falou de uma tia que 

sustentava a família pegando os pescados com as próprias mãos sem usar matéria de pesca. 

Achei que fosse “invenção” dela, até dei risadas. Como podia alguém que pudesse pescar com 

as próprias mãos?  Somente se o pescado estivesse ferido, adoecido ou sem vida, imaginei. 

Mas ela deu garantias de verdade. Então, fiquei animado apenas com a 

possibilidade de conhecer tal mulher. Pedi à Nova que me apresentasse a sua tia. Fiquei na 

esperança de que eu pudesse conseguir um momento com ela. Nova disse que não seria tão 

fácil, pois ela era mulher muito reservada e de poucas palavras, mas prometeu consultá-la 

para verificar a possibilidade dela com-versar comigo. 

De volta à pescaria... A manhã foi deliciosa em todos os sentidos. O almoço 

estava garantido. As crianças se divertiram muito. João Pedro se apaixonou pelos pequenos, 

seus novos colegas, e pelo Lagamar. Nova confessou que fazia tempo que não pescava no 

Lagamar devido às atividades, pois era coordenadora da escola de sua comunidade, e que nós 

tínhamos oportunizado a ela esse reencontro. 

Havia uma mesa posta no quintal quando retornamos, e diversos alimentos: 

caranguejos, siris, peixes e camarões. De complemento, ainda tinha uma galinha caipira feita 

especialmente para aquela ocasião como mais uma opção de sabor aos ‘frutos do mar’. Mesa 

farta, muitas comidas, diversos gostos. 

O mar parece temperar naturalmente os alimentos que provêm dele. O caldo de 

caranguejo foi servido de entrada e estava delicioso. Os sucos haviam sido feitos de frutas 

frescas tiradas do quintal; manga e acerola. A farinha fora produzida na casa de farinha da 

família. O feijão havia sido colhido há pouco tempo, da roça próxima a casa. Todas essas 
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gostosuras preparadas por Raimunda, mais uma irmã de Nova. Raimunda também é o nome 

de uma tia minha por parte de mãe, que mora no Maranhão. Por coincidência, ou não, tia 

Raimunda também cozinhava divinamente bem. 

Após o almoço, ficamos deitados em redes espalhadas pelo alpendre e ainda 

relatávamos os momentos da pescaria. Falar do passado era uma forma de reviver novamente 

a aventura. Parecia ali que a pescaria nos acompanharia por muito tempo. 

Assuntávamos também sobre histórias de encantes, trabalho da roça e a vida por 

aquelas bandas. Ficamos um bom tempo a prosear até o sono chegar e nos levar para a 

dimensão dos sonhos, onde lá ainda eu continuava pescando. 

Ao final da tarde havia a necessidade de partir, pois teríamos que retornar para 

Itarema, arrumar nossas bagagens e retornar a Fortaleza. Houve o convite para ficar. Restou a 

promessa de voltar em breve. A saudade já se apresentava naquele momento. Saudade das 

pessoas, do carinho, das conversas, do lugar, enfim; saudades presentes. 

Na despedida, João Pedro chorou um choro de nunca mais querer sair dali. Um 

choro que tomou conta de todos: crianças, jovens, adultos e velhos. Ele dizia na despedida: 

“Por favor, vamos ficar aqui só mais um pouquinho!” A mãe fez uma proposta que não podia 

cumprir para ver sua reação: “Pois você fica por aqui que qualquer dia eu venho pegá-lo!”. 

Ele não titubeou e falou em soluços: “Eu topo!” Todos riram do desapego familiar do 

pequeno. Mas todo o seu esforço de convencimento não foi suficiente para que ficasse. 

Partimos para Fortaleza com a promessa de retornarmos sem demoras. 

 

Encontro com D. Bida (Concebida) 

 

Em pouco menos de um mês, eu retornaria a Almofala. Dessa vez, não mais com 

meus familiares, como o fiz nas festas natalinas. Queria visitar as comunidades da Tapera e da 

Varjota com três objetivos em mente: com-versar com os professores da escola da Tapera, 

para saber o que eles estavam fazendo para preservar e dar continuidade aos saberes dos 

troncos velhos; ter um momento com D. Diana, sobre a atividade da farinhada, e conseguir 

me aproximar de D. Bida, a pescadora. 

Para o momento vou me centrar na história de D. Bida, a mulher que detinha um 

saber que era raro por lá, mesmo não sendo tão velha. Pescava apenas com as mãos, e, através 

dessa atividade e da agricultura de subsistência, conseguiu sustentar doze filhos. Mulher 

pescadora não era fácil encontrar, pois a pescaria era uma atividade dominada pelos 

representantes do sexo masculino. E a pescadora tinha um diferencial, uma vez que buscava 
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os pescados sem auxílio de apetrechos de pesca. Mal podia esperar para conhecer uma pessoa 

de saber tão incomum e ancestral. 

A viagem ao lugar de pesquisa ocorreu debaixo de uma chuva abundante. A água 

que caia parecia viajar comigo, acompanhando-me até Almofala sem interrupção. Para mim, 

significava prenúncio de coisas boas. Era aviso de farturas para o futuro. Era também um sinal 

que teria bons dias por aquelas paragens.  

Primeiro passei pela comunidade da Tapera e marquei um momento com os 

professores. Depois fui à casa de Nova, na comunidade da Varjota. O objetivo era falar com 

D. Bida, a pescadora. 

Em direção à casa de Nova, encontrei suas irmãs: Marilena e Raimunda. A família 

morava espalhada em um terreno comum. Existiam espaços comunitários de 

compartilhamento entre todos, como era o caso da casa de farinha, que ficava próxima do lar 

da matriarca. Nesse lugar, ocorriam as reuniões maiores do grupo familiar. 

Tive lembranças do Lagamar quando estive a pescar por lá no Natal. Encontrei 

Nova em seguida. Fui muito bem recebido, como sempre acontecia. Perguntei-lhe sobre o 

momento com D. Bida, sua tia caçula, irmã de D. Diana. Disse-me que ela havia aceitado 

com-versar comigo e que me aguardava a qualquer momento. Não perdi tempo e fomos até 

sua casa. 

Chegamos a uma casa simples feita de taipa. A morada ficava recuada a alguns 

metros da estrada. Era um casebre solto em um bom pedaço de chão. Havia um cajueiro 

adulto frontal a entrada que embelezava o lugar, além de gerar sombras em dias quentes e 

proteger das chuvas no inverno. A terra frouxa servia como “tapete natural” para recepcionar 

as visitas. Ao fundo, podíamos avistar um quintal plantado com mandioca, milho e feijão. 

Galinhas circulavam pelo terreiro e às vezes adentravam a cozinha da casa. 

Transitavam despreocupadas até que alguém as chamasse a atenção com “um chô galinha”. 

Elas pareciam ser tratadas como bichos de estimação. Duas crianças olhavam com 

curiosidades a nossa aproximação. Quando chegamos mais perto, correram como se 

estivessem a fugir de nós, entretanto foram somente comunicar à avó que haveria visitas. 

D. Bida estava a trabalhar no terreiro. Daqui a pouco se juntava a nós em sua sala 

simples. Pedimos desculpas por atrapalhar o seu trabalho. Ela nos tranquiliziou e disse que 

não havia problema, que depois continuaria seus afazeres. Afinal, segundo ela, não se 

tratavam de serviços urgentes. Uma filha mais velha a acompanhava, pois para elas, ainda 

éramos estranhos. Quatro crianças dividiam a atenção entre a nossa com-versa e a 
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programação da televisão. Ora olhavam para os desenhos animados, ora prestavam atenção 

em nós. 

Outros filhos adultos chegavam e assuntavam com ela, mas pareciam desconfiar 

de nossa presença. Talvez por não entenderem o que queríamos com sua mãe. Então, apressei-

me em falar sobre os meus propósitos. 

Disse a D. Bida, na presença deles, que eu desejava com-versar sobre a pescaria 

que ela fazia com as mãos. Então, ela já foi me adiantando que era um conhecimento de 

família. Sua mãe, que não era mais viva, já dominava a arte antiga que lhes garantia parte do 

sustento da família. 

Pontuou que hoje só a filha mais nova, um filho pequeno de nove anos e um neto 

de dez anos tinham interesse pela pescaria. Ambos, filho e neto, ainda estavam sendo 

iniciados por ela nos segredos da pesca. 

Ela era conhecida como a pescadora do lugar. O que pescava dava para comer e o 

excedente era vendido para atender às encomendas feitas a ela dos pescados. O pacamão era o 

peixe preferido dos compradores. Através da pesca e das roças, D. Concebida ou D. Bida, 

como era mais conhecida, tinha a responsabilidade maior pela subsistência de uma família 

composta por doze filhos. Dominava a pesca em águas doces e salgadas. Costumava pescar 

no Lagamar. 

A com-versa fluiu. Ela estava bem à vontade falando de pescaria. Ofereceu-nos 

café. Eu estava encantado com a história bonita daquela mulher tão forte. Às vezes me 

lembrava de mamãe, ao com-versar com ela. Não que mamãe dominasse a arte de pescar, mas 

pela força e a coragem de criar seis filhos em condições adversas. Porém, aquela mulher 

tivera o dobro de filhos que mamãe teve. Certamente não houve facilidades em sua vida. 

Para minha surpresa, D. Bida disse que ela pescaria na manhã do dia seguinte, 

logo cedo. Perguntei se eu poderia acompanhá-la naquela atividade. Ela acenou 

favoravelmente. Enchi-me de alegria pela oportunidade. Afinal, era a chance de vivenciar um 

pouco daquela forma ancestral de pescar. Não bastasse aquela com-versa inicial tão boa, ainda 

teria a oportunidade de pescar com D. Bida. Fiquei eufórico. Naquela, noite eu quase não 

dormi de tanta expectativa pela pescaria. Parecia meu filho na noite que antecedera a pescaria 

de Natal. 

Mas mesmo com as dificuldades de achar o sono, devido às ansiedades criadas em 

minha cabeça, coloquei o despertador do celular para não descumprir o horário marcado e 

atrapalhar a atividade da pescadora. Pela madrugada cochilei, e antes que o som barulhento de 
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interromper sono do aparelho agredisse meus ouvidos, acordei por minha conta, minutos 

antes, tamanha era a expectativa. 

Ademais, não podia perder o horário da maré baixa ou baixa-mar, o que facilitaria 

o modo de pescar de D. Bida, por exigir menor esforço para fazer contato com o fundo do 

Lagamar, onde moravam as espécies marinhas. 

Cheguei ao local combinado por volta de seis e quarenta da manhã. Demoramos 

um pouco a sair para o Lagamar, porque ela antes de sair para o seu trabalho ainda se 

preocupava com a alimentação dos filhos e netos menores. Só iria pescar quando todos 

tivessem tomado café. 

Após o café, fomos de carro até próximo ao Lagamar para ganharmos tempo. A 

mulher pescadora vestia uma saia surrada marrom de algodão que ia até abaixo do joelho, 

além de uma blusa amarela comum, já esgaçada e furada pelo longo tempo de uso. O único 

instrumento de pesca que ela carregava era o próprio corpo e um cesto de palha trançado, 

chamado de uru, para colocar os pescados. O filho (Darli) e o neto (Alisson) nos 

acompanharam na empreitada. Ainda estavam conosco Chico e Nova. Chico levou uma 

tarrafa para pescar. Era experiente pescador. 

Chegamos ao Lagamar por volta de oito horas da manhã. A maré estava baixa. 

Era a senha para começarmos os serviços. O sol estava calmo parecia não querer maltratar 

nossa pele. Ali no Lagamar iria vivenciar um momento único daqueles que vou levar em meu 

corpo e memória até o fim de minha vida. História que vi, vivi, revivi e senti, e que lhes 

apresento através da escrita que segue. 

 

A mulher que enxergava os peixes com as mãos. 

 

D. Concebida (D. Bida) entrou para pescar. Foi se abaixando na água fria e 

salgada do Lagamar. Seu corpo e vestes foram sumindo como se fossem tragados pela 

movediça água. Apenas a cabeça, o pescoço e uma pequena porção de ombro estavam à vista. 

Submersa, ela se movia lentamente na busca de comida para alimentar a ela e a família. 

Tateava a lama espessa no fundo do Lagamar para topar peixes e crustáceos. Quando dava 

com algum ser marinho de seu interesse, dificilmente o deixava escapar. Pescava 

solitariamente acompanhada por crianças que preferiam infanciar naquelas deliciosas águas. 

O Lagamar era seu mundo, ela saia de um lugar para outro escorregando sobre a úmida argila, 

em um deslizar sem esforços. Aos poucos, suas mãos iam trazendo um e outro pescado: soia, 

siri, camarão e pacamão... 
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D. Bida conseguia enxergar os pescados com as mãos e hipnotizá-los com o toque 

de seus dedos. Era um jeito peculiar e ancestral de pescar. Pescava sem equipamentos 

modernos, pescava apenas com o corpo, pura magia de enfeitiçar peixes... Naquela situação, o 

pescado já não sabia o que seria mão e o que seria água. Deixava-se levar para a morte pelas 

mãos carinhosas de uma mulher que de tanto pescar já se tornara um pouco de Lagamar. 

Talvez tivesse sido concebida perto do mar. Concebida, aprendeu a pescar por gostar e 

precisar. Ela aprendeu a arte de pescar desde que se entendeu por gente. Pescava em águas 

doces e salgadas não importava o lugar. Entendia de maré e de lua, o melhor dia para caçar o 

peixe. Nenhum livro a ensinou os segredos do mar. Aprendeu a pescar com sua mãe. 

Aprendeu a pescar com suas mãos. Aprendeu a pescar pescando no Lagamar. 

 

                                                             Figura 6 - D. Bida pescando no Lagamar 

        
                                                                              Fonte: arquivo pessoal 

 

Por volta de dez horas da manhã, o tempo que estava nublado até aquele momento 

cedeu lugar aos raios de sol que pareciam querer nos transpassar. De repente, tudo ficou tão 

claro que a luz doía em nossas vistas. O tempo parecia nos avisar que era hora de ir embora 

para casa. A pescaria não foi das melhores, segundo D. Bida, mas estava levando o suficiente 

para o almoço de dois dias. 
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Chico, que pescava com a tarrafa, pegou alguns pequenos peixes, siris e 

caranguejo. Nova conseguiu pegar ainda um camarão com a mão. Eu não consegui lograr 

êxito na primeira vez, mas a conexão com o Lagamar me fez muito bem. Senti que aquele 

lugar era útil e sagrado, pois muitos já haviam tirado o sustento de suas famílias dali. A 

história do Lagamar estava ligada a história do povo daquele lugar. A vida e o sustento das 

pessoas dependiam também da sobrevivência do Lagamar. 

Despedimo-nos momentaneamente de D. Bida e combinei de encontrá-la na tarde 

do mesmo dia para com-versarmos sobre a vivência da manhã. Dessa vez, gravaria tudo para 

não perder os detalhes. 

 

Com-versa com D. Bida 

 

D. Bida morava em uma casa de taipa simples. A construção era antiga. O chão 

era de barro batido. O telhado descolorido, por consequência da exposição ao sol e à chuva, 

denunciava a passagem do tempo. Objetos de pesca artesanal ficavam pendurados por toda 

parte da sala. Era uma casa típica de pescadora. 

Bichos de pena cantavam no quintal e nos terrenos próximos, mas a altivez do 

canto de um galo se destacava. Comunicava-se com outros de sua espécie nos arredores. 

Parecia que o bicho estava a demarcar aquele terreiro e avisava que nenhum outro galo 

ousasse invadi-lo sob o risco de sofrer penosas consequências. 

O vento invadia a casa, circulava por todos os pequenos cômodos, e fugia na 

mesma velocidade que chegava. Alguns cajueiros que ficavam na lateral da casa balançavam 

com a presença do vento brincalhão. Uma pequena roça de mandioca, milho e feijão 

embelezava de verde o quintal de terra. O quintal, visto de dentro da casa, parecia tão grande 

que não cabia totalmente no olho humano. 

Era final de tarde. Quando cheguei, D. Bida estava pelas bandas do terreiro. 

Quando soube que tinha visita a lhe esperar, parou seus afazeres e veio até a sala da casa. 

Então, passamos a com-versar sobre a experiência da pescaria que havíamos feito pela manhã. 

Falou-me um pouco também de sua trajetória feminina que criara doze filhos através de seus 

árduos e prazerosos trabalhos. 

Pedi-lhe para gravar nossa com-versa. Ela acenou positivamente. Então ficamos 

um bom tempo juntos falando sobre os seus saberes. Primeiro a solicitei que me contasse 

como havia aprendido a pescar com as mãos. Ela então me relatou a seguinte história: 
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Quando eu era pequena apareceu uma mulher aqui morando com nós. A Maria 

Miúda. Aí nós começamos a pescar com ela e mamãe que também sabia pescar. Na época eu 

pescava junto com a mamãe, Maria Rita Jorge. Nós começamos a pescar por 

encaminhamento dela e da Miúda, que tinha o costume de pescar com as mãos também. 

Primeiro nós começamos a pescar em água doce. A gente pescava cará, traíra, camarão 

sossego, camarão pitu ou canela, como é mais conhecido aqui por nós. Depois a gente foi 

para a pesqueira do pacamão e o camarão branco que é de água salgada. 

Foi o tempo em que mamãe não pode mais acompanhar a gente na pescaria. 

Então eu comecei a pescar sozinha. Nessa arrumação eu fui botando um de meus filhos pra 

pescar comigo, o mais velho, o Eudes. Fui depois convidando os outros filhos e filhas. Mas 

ninguém continuou. Hoje, só pesca comigo um filho pequeno e um neto que adora pescar: O 

Darli e o Alisson. Quando não tem um vai outro. E nas férias da escola vão os dois. Pois o 

Neto não mora comigo. 

Pesco de mão ou pesco de linha. É de acordo com o tipo de peixe que quero 

pegar. Na pescaria de linha eu pego a carapitanga, o bagre e outros. O negócio da pesca 

começou assim com a Miúda e mamãe. 

Elas duas, Mamãe e Miúda, começaram igual. Quando eu me entendi por gente 

ela morava aqui com a gente, a Miúda, mas ela não era madeira natural daqui. Com o tempo 

ela foi embora morar no Tabocal, daí a minha família deu continuidade a pescaria com as 

mãos. Hoje ela (Miúda) já está velhinha. Vive prostrada a mulher. 

Dizem que o nome de miúda a assumiu e que ela está em estado de encantamento. 

Encolheu tanto a mulher que está prestes a virar peixe. Já se espalham numerosas escamas 

pelo corpo. No quarto em que repousa há uma tina com água em que Miúda passa parte de seu 

dia dentro dela. 

Quem teve comigo recente foi a filha dela, a Rita, ela um dia desses me 

acompanhou numa pesqueira. Quando a Miúda estava por aqui a gente fazia a pescaria 

juntas e também a gente trabalhava com o negócio de louça; fazendo pote, caco, panelas e 

bacia de barro. 

Sobre a pesca com a mão só quem pescava desse jeito por aqui na época era nós. 

Hoje a gente já vê uma ou outra pessoa pescando coma mão. Já vi umas poucas vezes umas 

mulheres da Passagem Rasa pescando no Lagamar. Mas parece que esse pessoal deixou de 

pescar, pois eu nunca mais vi por aqui. Não sei de que família elas eram. 

Continuei a com-versação... Hoje eu fui pescar com a senhora mais seu filho e 

neto, mas tive muita dificuldade de bater com o peixe. Conte-me como a senhora aprendeu os 
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segredos da pesca? Como fez para encontrar o peixe que desejava ao pescar hoje no lagamar? 

Qual o melhor local e a melhor maré para pescar? 

A gente aprende pela experiência, pelo meio de vida que a gente leva, pela 

tradição que vem acompanhando a gente; se eu pesco num canto hoje e não encontro nada, 

aí eu já penso; agora eu vou pra parte fulano de tal. Aí vou marcando o lugar. 

Aquele lugar que a gente tava pescando chama Passagem, mas também tem a 

Boca do Córrego. Se eu pescar na Boca do Córrego e der peixe, aí eu já sei que ali eu vou 

pescar. Eu pesco na Boca do Córrego porque é lá que dá mais pacamão. Justamente porque 

depende da lama, por isso tem pacamão. O pacamão é mais da lama do que do duro. Seja na 

Passagem ou no Córrego, eu tenho que porcurar o lugar que tem mais lama. 

No duro já é outro tipo de pescado. No duro a gente encrontar a soia que ela 

gosta mais do duro. Mas lá pra baixo tem um local que a gente chama de Lagoinha, tudo 

pertinho um lugar do outro. A gente passa uma Camboinha e tem um canal grande que lá 

também tem uma lama boa. A gente vai sabendo onde encrontar o peixe pelo produto do 

chão. O chão é que vai dar a qualidade do peixe. Porque tem peixe que gosta de se misturar 

com a lama. Ele não gosta de chão duro. 

A minha curiosidade maior em relação à pescaria de hoje de manhã era 

compreender como a senhora sabia diferenciar a qualidade do peixe sem vê-lo dentro da água, 

apenas com a mão? 

Eu sei só com a mão! Se eu topar o Pacamão, eu já sei que é o pacamão; se eu 

topar a soia, eu já sei que é a soia; seu eu topar o niquim (peixe pedra) que é muito parecido 

com o pacamão, eu sei que é o niquim. Como eu diferencio eles?  Ele é quase a mesma 

coisinha do pacamão, mas tem um veneno que causa muita dor.  Ele tem aquele mesmo 

esporão de riba e de banda, onde justamente isso que eu diferencio o niquim do pacamão 

debaixo d’água. Quando eu pego o niquim eu já vou levantar diferente do pacamão, com 

todo o cuidado do mundo pra que ele não me espore. A diferença do pacamão pro niquim é 

pequena, mas ele tem uma cabeça um pouco mais alta. A boquinha é pequena e menor que a 

do pacamão. As abinhas é mais pequenininha que a do pacamão, ele é mais curtinha e o 

couro é liso, muito parecido com o couro do pacamão. Ele pra ferrar as pessoas tem um jeito 

próprio de se drobar. Pois é naquela drobação dele que ele dá a ferruada. 

Eu tenho pegado muito niquim, aí eu levanto ele e mostro pros meninos como se 

deve fazer pra pegar ele. A gente atraca ele, levanta bem devagar e devolve a água. Se ele, 

por acaso, esporar a pessoa, ela fica doente por uns poucos de dias. A esporada do niquim 
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faz doer por vinte e quatro horas. Depois o local fica fofado e ainda fica doendo por uns 

poucos de tempo. Ele tem muito veneno no esporão. 

Uma vez um menino meu levou uma esporada que o dedo dele ficou meio murcho 

no lado. Eu já levei uma esporada uma vez, mas não pegou de jeito, entrou bem pouquinho. 

O niquim, a moreia, a arraia entraram aqui no Lagamar de uns tempos pra cá. 

Aqui antigamente não tinha esses peixes. Hoje tá contaminado de moreia. Mas quando eu 

topo com uma eu já diferencio dos outros peixes. Aí eu deixo ela no cantinho dela. O peixe 

que eu topo com a mão hoje eu já diferencio. 

A senhora falou para mim na pescaria, que faz lambedor do mato, e que também 

trabalha na roça, além da pescaria. Qual a principal fonte de sobrevivência da sua família? O 

que realmente garante o sustento da sua família? Ela pensou um pouco antes de responder.   

Rapaz, o principal é mesmo a roça. Os outros me serve como ajuda. O remédio é 

mais difícil, é só quando tem encomenda. O remédio feito é difícil de conservar. Por exemplo; 

o leite da janaguba só aguenta oito dias. É um remédio que não pode ser misturado com 

nada. Pra tirar o leite tem que botar em um litro limpo, senão ele vai embolar e não vai 

prestar. A goma tem que ficar no fundo da garrafa e quando a pessoa for tomar, ela balança 

o litro. 

E por que a roça é a principal? 

A roça é o principal porque é assim: digamo que agora no começo do inverno eu 

tô plantando. Mas já tem outra roça pra fazer no verão. Eu vou arrancar a roça do inverno 

no verão e a do verão no inverno. O nosso principal alimento é a farinha mesmo. Se eu 

pescar e não tiver a farinha já é uma dificuldade. Justamente, se eu faço os dois, aí um 

alimento ajuda o outro. Da roça eu tiro a comida para o ano e o que sobra eu vendo e já dá 

pra suprir outras coisas. Às vezes eu tenho que pagar um trabalhador porque a família não 

dá conta de tudo, né! Aí eu falo com uma pessoa acolá pra me ajudar a arrancar e raspar a 

mandioca. Da produção eu já pago o trabalhador e a outra parte do dinheiro já me ajuda na 

despesa das coisas que a gente não pode fazer; como o café e o açúcar. 

 

A senhora só contrata o trabalhador ou participa da feitura da farinha também? 

Eu participo. Eu tomo conta de tudo. Eu capino o terreno, eu planto, eu arranco a 

mandioca, eu rapo... Todos os anos eu trabalho com a farinha. Tanto faz ser na minha roça 

ou na roça de outro. Aqui a gente faz uma trocação de dia. Eu tenho uma irmã que ela me 

ajuda e eu ajudo ela. Aí nem ela me paga e nem eu pago ela. Nós se paga em serviço. O 
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negócio de farinhada eu trabalho desde menina. Desde a plantação até o fazimento da 

farinha. 

De primeiro a gente só fazia a farinha branca e hoje a gente já está fazendo a 

farinha amarela. Já na farinha amarela não deixa o produto da goma e da borra. Na farinha 

amarela a gente arranca a mandioca e bota de môi. Quando ela amolece a gente lava bem 

lavadinha, espreme ela na prensa, aí volta com ela pro motor. Aí volta de novo pra prensa. Aí 

aquela goma com aquela massa fica toda na farinha. Só dá um tipo de produção. Só que 

aquela produção que ela dá rende mais que a branca. Se eu arrancar três cargas de 

mandioca, na farinha branca eu vou ter duas sacas de farinha, já na amarela eu vou ter 

quase três sacas. Por que ela dá quase três? Por causa da goma e da borra que fica nela. Se 

eu lavasse a massa, ela diminuía contudo que ela secasse, pois uma parte dela virava goma e 

borra. 

Dentre essas três coisas: as garrafadas, as farinhadas e as pescarias. Qual a 

atividade que a senhora tem mais prazer de fazer? D. Bida se cala, pensa um tantinho de 

tempo e responde em decididas vozes:  

Cristão, de tudo eu gosto! Mas o que eu tenho mais vontade e prazer de fazer é a 

pescaria. Porque é uma coisa que eu gosto mermo; e é assim uma vontade que tenho de 

pescar. 

A pescaria quando tá na época boa é muito bom. Quando tá mais fácil é muito 

bom. Quando vai chegando o inverno vai diminuindo o peixe e o camarão. Já no verão ela 

fica mió. Nós que temos costume aqui já sabemos que no inverno diminui o peixe no 

Lagamar. 

A safra do camarão acontece mais no verão, no inverno o camarão escasseia, vai 

se acabando. No verão a produção miora e aí dá pra comer, dá pra vender, e o dinheiro dá 

pra suprir outras coisinhas que as pessoas precisam. 

Eu bulo com essas três coisas e elas me supre naquilo que preciso. Todos os três 

juntos me dá a sobrevivência, por isso eu gosto de todos; mas da pesqueira é que eu gosto 

mais, porque eu acho muito bom. E desde menina que eu faço isso, e é um prazer que eu 

tenho. Eu sei que a minha idade já não dá mais pra pescar. Porque assim: a pesqueira é uma 

coisa que me serve muito, mas é uma coisa que ofende principalmente a mulher. Porque a 

gente pega a frieza da água no sol quente. E aí ela pode prejudicar os ossos da gente. Mas 

como é uma coisa que gosto muito, aí de vez em quando eu ainda vou. 

Eu quando no tempo de menina chegava a pescar duas vezes no dia. Eu ia bem 

cedo pra pescar de mão com a mamãe e quando era depois de meio dia pra tarde eu voltava 
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de novo pra pescar de tarrafa ou arrastão pra pegar camarão. A minha convivência era mais 

no Lagamar do que em casa. A minha casa era o Lagamar! 

Quando eu cresci, na casa de papai não tinha nenhum homem por lá. O meu avô 

morreu e o meu pai foi pra casa dele. Lá morava o papai, eu, uma tia, uma prima e uma 

menina que foi criada junto comigo. Eram quatro mulheres em casa. Como elas eram mais 

coisadas, eu fiquei sendo tipo o homem da casa pra ajudar elas. Aí eu vivia na pesqueira, no 

roçado. Passava mais tempo fora de casa. Amanhecia o dia cedo, botava água no pote, fazia 

uma merenda e eu ganhava o mundo ou o mundo me ganhava. Aí naquilo me acostumei. Aí 

eu acho melhor lutar com essas coisas do que fazer as coisas de casa. Pra aquilo eu tenho 

mais dificuldade. Mas da pesqueira eu gosto muito. 

Como a senhora iniciou os meninos (neto e filho) a pescarem com as mãos? 

Quando eles vão comigo e eu topo um pacamão, aí eu chamo eles. Eu boto as 

mãos deles bem maneirinha no peixe e pergunto se eles, depois sozinhos, saberia pegar o 

peixe. Aí eu faço isso com outras qualidades de peixe também. Por debaixo d’água eles 

tocam no peixe pra conhecer a qualidade do peixe com a mão. No começo eu peço que eles 

tope o peixe e me chamem pra eu ensinar como pegar. Aí eu vou e mostro como é que se 

pega. No começo eu faço assim pra eles identificar a qualidade do peixe e não ter perigo de 

se machucar.  

Hoje eles já querem ir só. Já vão e pegam alguns peixinhos. Hoje eles sozinhos já 

pegam um bocado de peixe. Tudo isso foi ensinado de pouquinho pra eles, mostrando onde é 

o raso, onde é o fundo, onde tem areial ou lama, a qualidade do peixe. Aí eles tão 

aprendendo no ritmozinho deles. Aí eles já vão só de vez em quando. 

Pois a senhora acredita que hoje na pescaria o seu filho fez desse jeito comigo. Eu 

disse a ele que não tinha pegado nenhum ainda; aí ele me disse que se eu topasse com algum o 

chamasse que era pra ele me ensinar como botar a mão no peixe que era pra eu aprender como 

se pega. Do jeito que a senhora ensinou a ele. 

A senhora disse que os alunos da escola às vezes vêm aqui falar com a senhora 

para aprender seus saberes. A senhora acha que eles aprendem o que a senhora ensina para 

eles?  Deu uma breve risada e falou em seguida:  

Eu acho que sim! Porque eles trazem um caderninho e assentam as letras no 

caderninho. Se não aprenderem é porque não querem. Porque eles tão com tudo nas mãos. 

Eles perguntam o nome das plantas, pra que servem; só tem uma coisa, eles pesquisam, mas 

eles não pesquisam como é que faz. Eles só faz anotar no caderno qual é a planta e pra que 

serve, mas não chegam ao ponto de pesquisarem como é que se faz o remédio. 
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Mas a senhora nunca levou eles na mata para mostrar como se faz desde o 

começo? Ou no Lagamar para uma pescaria? 

Não. Nunca levei, porque eles não me pedem. Agora, esse meu menino mais 

pequeno,  eu tenho levado ele pra tirar o leite da Janaguba. E tem outro menino acolá 

interessado que me acompanha e que já sabe tirar o leite. Ele já sabe fazer o remédio. 

Eu ensino pra eles porque eles tem interesse e porque pode chegar o dia em que 

eu não possa mais tirar o leite; aí pode ser que eles precisem, então eles já sabem. E as 

pessoa sabendo não vai esperar por ninguém. 

O que mais a senhora acha importante ensinar a eles? 

É porque eu faço esse remédio pro pessoal de fora e também pras pessoas da 

família. Aí eu vou passar essa experiência que aprendi pra eles. Quando eu vejo a pessoa 

doente eu passo o remédio, aí se a pessoa melhora eu já sei que aquele remédio vai servir pra 

aquela doença. Aí eu passo aquela sabedoria pra eles. Eu só gosto de fazer o remédio com a 

presença da pessoa, pois ela vem e conta o seu problema. Aí pela experiência eu já vou 

sabendo qual é o remédio que serve pra aquela pessoa. O mesmo remédio não vai servir pra 

qualquer pessoa. 

É porque a pessoa encomenda sem eu especular o que ela tem não é igual à 

pessoa que vem aqui. Sem a pessoa vir aqui eu passar o remédio errado, aí vai me prejudicar  

e a pessoa também. 

Eu faço esse remédio porque é costume que já vem de muitos anos. São saber que 

já vem dos mais véio. Então é um remédio que eu faço, mas não tenho autorização pra isso. 

Um doutor tá autorizado a passar o remédio e o farmacêutico também, mas eu não posso 

errar, daí eu tenho que conversar para passar o remédio direitinho. 

E como a senhora aprendeu a fazer esses remédios com os mais velhos? 

Eu aprendi por conta da minha curiosidade. Eu via as mulheres conversando 

sobre as raiz de pau que era bom pra curar doença, aí eu ficava ouvindo as conversas e 

aprendendo pra que servia aquele pau. Aí quando eu fui crescendo eu já ia no mato e tirava a 

planta que eu me lembrava que servia pra aquela dor. 

Aí fui experimentando e ganhando a experiência. Aí eu tomava e melhorava. Aí o 

tempo foi levando. A mamãe também tinha um caderninho onde ela anotava os remédios. As 

outras filhas nem ligavam, mas eu me interessava e gravava aquilo.  

Quando eu ia pro mato com a mamãe pegar frutinha, aí eu perguntava pra que 

servia os pé de pau. Aí sempre se perguntava e a mamãe me dizia; era só pra confirmar, pois 

eu já tinha escutado a conversa dela. 
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Aqui eu tenho a janaguba e a malva que são muito bom. Aqui tem vários tipos de 

mato, mas alguns não existe mais; Aí eu tenho que comprar na Itarema nas bancas pra fazer 

garrafada. 

Antigamente as crianças não sabiam de nada, ninguém ensinava, mas hoje eu já 

ensino pros meus filhos. Antigamente as pessoas mais velhas eram era muito cerimonialista 

pra ensinar. A gente só pegava as coisas por pesquisar nas palavras delas. 

Sua mãe escrevia no caderno sobre as plantas? 

Não era minha mãe era a minha sogra. Ela tinha tudo no caderno anotado, mas 

não sabia fazer o remédio. No caderno tinha o nome das plantas e pra que servia. Era 

remédio até pra menstruação atrasada. Naquela época chamava de desmantelo. E eu lá sabia 

o que era desmantelo. Acho que o povo já chamava esse nome pra não dá definição pras 

crianças. A gente pequena era mais inocente. Quando a gente ia saber já era quase adulta. 

Hoje a criança já sabe como é a mulher da cabeça aos pés, mas de primeiro a gente não 

sabia não! 

Hoje vocês acham que os mais novos valorizam o saber dos mais velhos? 

Por uma parte sim, porque hoje a gente ensina melhor do que os pais de 

antigamente. Quando eu chegar a faltar, eu acho que eles já vão saber um bocado de 

coisinha que eu já vou ter passado pra eles. Porque uma parte do saber que a gente tem de 

antigamente a gente tá deixando pra eles. 

E sobre a história do caderno? 

A gente só descobriu quando ela morreu. O marido mexeu nas coisa dela e 

separou dois caderno com data que tinha receita de remédio e também de oração. Quando o 

caderno acabou uma parte dos remédio se foi. Se chover ou dá uma traça o caderno acaba, 

mas na memória dura mais tempo. 

Para Benjamim (2012, p. 228), “A memória é a faculdade épica por excelência. A 

rememoração funda a cadeia da tradição, que transmite os acontecimentos de geração em 

geração. Ela corresponde à musa épica nos sentidos mais amplos”.  

Anotar a receita no caderno não deixa de ser uma forma de promover o 

esquecimento. Deixa-se ali no cantinho para um dia acessar quando se quiser lembrar. A 

escrita, de certa forma, contribui para o enfraquecimento da memória. Muitas vezes, nós 

escrevemos para esquecermos.  

D. Bida finaliza dizendo:  
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Eu não tenho inveja de nada nesse mundo, mas eu queria ler e escrever, apesar 

de que hoje eu não aprendo mais não, devido as preocupação que eu tenho na minha 

memória. 

Então eu disse a ela: pois eu trocaria um pouco da minha leitura com a senhora 

pela capacidade de pegar um peixe com as mãos. Hoje eu morri de vontade de pegar um 

peixe, mas não consegui. Isso não é tarefa fácil. Mas me diverti muito. Aprender a ler também 

pode ser divertido. 

O que depreendo dessa história é que D. Bida aprendeu a pescar por iniciação 

familiar. A mãe e a amiga (Miúda) a levaram desde pequena para pescar. Foram muitas idas e 

vindas ao Lagamar. O seu saber adveio da experiência de pescar. O meio de vida que levava a 

fez tornar-se pescadora.  

A tradição herdada da mãe ainda permanece viva e ativa. Ela trabalha nas águas 

para sobreviver. É um trabalho que exige muito do corpo, mas ela adora o que faz. Agora ela 

transmite aos seus filhos e netos, a arte de enxergar e de encantar os peixes com as mãos. Há 

especificidades interessantes no ensinar os seus netos e filhos a pescar, que são; cada um 

aprende no seu devido tempo e cada experiência de aprendizagem é singular. Outro detalhe é 

que quando eles “topam” o peixe com a mão, por serem menos experientes, ela os auxilia na 

captura até que eles tenham autonomia para pescarem sozinhos. E ainda vale notar que cada 

um dos aprendizes domina o ofício de acordo com o maior ou menor interesse, não havendo 

uma idade certa para aprender.  

A seguir, a história do cacique que adorava o mar e que desde pequeno queria ser 

pescador. Diferente da pescadora que pescava em rios áreas alagadas do mar (Alagamar ou 

Lagamar) este pescava em alto mar. Ele tinha muitas aventuras para contar. 

 

5.2 Histórias que brotam do mar 

 

5.2.1 O menino que sonhava com o mar 

 

Era uma vez uma escola indígena bem circular que ficava perto de uma praia 

cheia de dunas e coqueiros. A escola mais parecia um cocar aberto na cabeça. O nome da 

escola, que foi conseguida através de muitas lutas, era Dona Maria Venâncio, em homenagem 

à mãe do cacique João Venâncio. Maria Venâncio era mulher corajosa que não desistia de 

lutar por dias melhores. Uma personagem ilustre para o povo Tremembé de Almofala. 
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Naquela manhã, o cacique estava muito feliz porque havia recebido algumas 

crianças de fora no aldeamento na escola. Os pequenos estavam curiosos para ouvir as 

histórias daquele homem tão sábio e corajoso. 

João Venâncio sentou-se em um tronco de árvore que estava solto no chão. Mexeu 

na sua esparramada cabeleira de fios alvinegros e começou a falar sobre como se tornara 

pescador e a arte de pescar. Era o assunto que ele mais gostava de falar: Quando eu era 

pequenino que nem vocês eu gostava muito de brincar aqui pela praia. Bem cedinho da 

manhã, eu corria pra ver as jangadas miúdas de piúba que chegavam do mar. Elas vinham 

carregadas de peixes. Eu ficava olhando os pescadores dividindo e enfierando os pescados. 

Era aquela festa. Depois, eles iam pra casa levando o alimento para suas famílias. Ficava 

imaginando que um dia eu ia ser pescador dos bons que nem eles. 

Uma das crianças perguntou ao bom cacique se ele havia conseguido alcançar seu 

objetivo, ou seja, tornar-se pescador de verdade. Ele levou as mãos lentamente até a barba, 

que parecia ser uma continuação dos cabelos, acariciou os fios grisalhos por um instante e 

respondeu: se eu consegui? Ora se não!! Mas não foi fácil, pois a minha mãe queria que eu 

estudasse como meus outros irmãos, mas eu preferia o mar à escola. A minha escola foi o 

mar. Eu queria ser era pescador, então eu ia à praia quase todos os dias e me escondia no 

meio das areias das dunas para minha mãe não me encontrar. De vez em quando enterrava 

os livros na areia, faltava a escola e ia pegar peixe. Quando ela descobria ficava furiosa e 

me dava algumas cipoadas. Mas isto não me fez desistir. 

Um pequeno quis saber ainda como ele tinha aprendido a pescar. O pescador não 

demorou a respostar: pescador que se preza aprende pescar pescando. Quando era pequeno, 

assim que nem vocês, eu ficava espiando os serviços do mar. Até que chegou um dia de um 

parente meu me levar pra pescar no mar. Eu ficava a observar o jeito dele trabalhar, daí fui 

imitando do meu jeito o seu fazer. O que eu não conseguia de primeira vez eu não desistia e a 

ele pedia que me ensinasse o que eu não sabia. A experiência veio com o tempo, tantas idas e 

vindas ao mar foi o que me fizeram aprender a pescar. 

O vento aliviava o calor daquela manhã ensolarada. Os sussurros vindos das 

bandas dos coqueirais traziam muitas memórias, fazendo aquele sábio homem recordar do seu 

tempo de menino. Uma pergunta interrompe o nada de vozes e o traz de novo ao atualmente: 

o senhor ainda pesca no mar? Ele encolheu os olhos, mirou saudoso na direção do mar e 

falou: hoje eu pesco bem menos do que pescava antes quando eu era jovem. As minhas 

pernas já não aguentam mais! 
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Então, mostrou uma montanhosa cicatriz em uma de suas cansadas e feridas 

pernas, e continuou: serviços de mar são serviços pesados. Exige força, rapidez e 

inteligências. Já não tenho tanta agilidade como antigamente. Hoje deixo a pesca para os 

meus filhos. O meu filho mais jovem ama o mar que nem eu. Ele tem um filho, meu neto, que 

também adora pescar. Hoje ele vai para a escola indígena e faz seu dever, mas não deixar de 

ir de vez em quando pescar. Então, tenho comigo que a pesca na família vai continuar. 

Perguntado sobre a diferença da pesca de antigamente para os dias de hoje, o 

cacique respondeu de prontidão: pescador de antigamente não precisava de equipamentos 

eletrônicos para identificar o cardume de peixes. Conhecia o mar pela cumplicidade. 

Localizava os tipos de peixe pelos lugares de suas moradas. Pescador de hoje não pesca sem 

equipamento moderno. Os antigos aprendem a mexer nos aparelhos eletrônicos, mas os mais 

novos têm dificuldades de aprender os segredos do mar. 

Que segredos são esses, o senhor pode contar? Perguntou o menino. O cacique 

apalpou sua barriga saliente e começou a rir... Segredo não se conta, mas este eu vou revelar, 

pois quero que vocês aprendam um pouquinho dos saberes do mar, mas bem navegar. Para 

isso cantarei em rima para que possam depois lembrar: pescador que se preza não precisa de 

bússola para ir e voltar, é só conhecer os morros e as moitas do lugar. Caso a vista não 

alcance, os astros servem para guiar. Pescador de verdade é amigo do vento, sopro divino na 

direção da terra ou do mar O negócio só arruína quando o nevoeiro faz a gente cegar. Daí, é 

esperar passar, e voltar a navegar. Pescador que se preza conhece os segredos do mar e não 

precisa de “sonda” pro mode o cardume identificar. Pescador de vergonha conhece as 

qualidades de peixes a depender do lugar que está no mar. 

Após a canção falada, uma pergunta ficou no ar: e o que é que se come quando se 

pesca no mar? Quis saber um dos pequenos. O pescador sorriu e respondeu: comida novinha 

que dá sustança: panelada de peixe cozido ou então peixe assado nas “buscas” (buchas) de 

coco. Quando estou em terra não gosto de comer arroz e macarrão. Estas comidas 

branquelas não enchem minha barriga, não! Gosto é do peixe assado, tapioca e farinha de 

qualidade, desde o café até o jantar. Estas comidas enlatadas e congeladas de hoje em dia só 

prestam para deixar as pessoas doentes. Comida boa e gostosa é aquela natural da hora. 

O que você aprendeu na pesca? Perguntou uma menina que estava no grupo: 

aprendi de tudo um pouco: dar nó em corda, amarrar anzol, fazer a jangada e botar para o 

mar; pegar os peixes, e até cozinhar. Se duvidar, sei fazer uma casa de taipa para a família 

morar bem pertinho do mar. Faço uma casa segura e quentinha para armar várias redes e 

deitar. Daí é jogar as pernas para o alto e começar a balançar, assim como a jangada fica 
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quando vai ao encontro do mar. Aprendi que vida boa era a que se tinha antigamente, onde a 

única preocupação verdadeira era o prato de comida. O resto  é conversa para boi escutar. 

O cacique ainda pequeno decidiu ser pescador indo à praia e vendo as jangadas 

chegarem do mar. Até que chegou um dia em que um parente o levou para pescar. Ele ficava 

a observar o jeito dele trabalhar, daí foi imitando do seu jeito. O que ele não conseguia de 

primeira vez pedia que o ensinasse novamente. A experiência veio com tempo de prática. 

Aprendeu a pescar pescando, fazendo muitas idas e vindas ao mar, e convivendo com quem já 

sabia pescar. Aprendeu a ler o vento e as estrelas para se guiar, aprendeu dar nó em corda, 

amarrar anzol, fazer a jangada e botar para o mar; pegar os peixes, e até cozinhar. Aprendeu 

que alimento bom é o que vem do mar, e até a fazer uma casa boa e segura para morar.  

Na sequência, a história de uma rezadeira e curandeira que tinha poderes de curar 

as pessoas de doenças do corpo e da alma. A sua força, segundo ela, primeiro vinha de Deus e 

depois dos seus guias espirituais. 

 

5.3 Histórias que brotam do céu 

 

5.3.1 A Bela dos Encantados 

 

O terreno atrás da casa era enorme. Uma palhoça construída no quintal de areias 

claras decorava o espaço. Algumas plantas frutíferas e outras medicinais alegravam o lugar. A 

alvura daquele terreiro se justificava pela proximidade com o mar. Podia-se inferir que 

antigamente as ondas se encarregaram de “albinar” aquele tapete de areia. Uma rede de cordel 

de tucum ficava esticada por duas estacas que davam sustento à pequena palhoça.  

Era naquele repouso, feito por hábeis mãos de pescadores, que Bela dedicava a 

maior parte do seu tempo a atender pessoas em busca de saúde do corpo e do espírito. 

Próximo à palhoça, um quarto de alvenaria, continha imagens de ‘santos’. Ali, a mulher de 

olhar profundo e misterioso realizava, através de seus guias espirituais, trabalhos de cura; 

manifestava aconselhamentos para a vida; recomendava remédios, trabalhos ou apenas 

proseava, sem preocupação com o tempo que corria lá fora. Aliás, conversas despreocupadas 

eram excelentes remédios para as almas viventes e não viventes que a visitavam. 

Bela era curandeira popular muito respeitada pelo povo. O que receitava merecia 

grandes considerações. Ela dizia que seus saberes não a pertenciam. Os poderes sobrenaturais 

eram concedidos pelos encantados que, segundo ela, estavam em todos os lugares; no mar, 

nas matas; nas águas doces e salgadas; nos astros; no fogo.  
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Bela tinha a consciência de que a força dos encantados estava na natureza. Caso a 

natureza fosse maltratada, os encantados mudavam de lugar para não perder suas forças. E o 

lugar perdia a força e os encantos.  

Se tiver menos mato, se a água da lagoa tiver suja, a força dos encantados se 

vai... Aí os encantados se muda pra outra água né? Outra água. Porque o que eu me lembro 

que quando eu era menina no inverno, era seis mês de inverno e seis mês de verão. Toda 

baixa de morro era cheio de água. Tinha lagoa. Às vezes eu descia ali pra baixo e dava uma 

corrida naqueles morros. Era assim: em cada baixa daquele morro tinha uma lagoa. E hoje 

em dia a lagoa tá sumindo e a água vai sumir cada vez mais. Não é que eu esteja rogando 

praga e nem querendo ser advinhona, mas a água vai sumir... 

O poder de Bela não advinha das aprendizagens terrenas. Era concedido por Deus, 

em primeiro lugar, e abaixo dEle estavam os caboclos encantados. Ela fazia questão de não 

deixar desconfianças quanto à sua crença em um ser maior que estava em tudo, porque quem 

a ajudava, em primeiro lugar, nos seus trabalhos era Deus e depois eram os encantados. 

Carregava em si fiel gratidão, ao reconhecer que os encantados a defendiam de muitas 

situações adversas, como também tinham dado a permissão de promover inúmeros 

livramentos a quem a procurava nos momentos de aflição. 

Bela nasceu de sete meses. Aos sete anos, ainda criança, via os mortos. A mãe 

recomendava que ela não comentasse sobre o assunto para evitar que a tivessem por feiticeira 

ou louca. À época, pessoas como ela, que tinham tal comportamento, sofriam perseguição e 

discriminação. 

Eu via as criatura, né! Agora eu não sabia era quem era. Eu não sabia de onde 

vinha, nem pra onde ia. Via uma mulher bonita, via uns homi, via menino, via uma velha. 

Tinha uma velha que sempre me apareceu. Eu corria com medo da velha, porque a velha 

vinha toda de preto, né! Agora eu via as mãos dela que era branca, alva. Usava roupa 

comprida, mas eu via os pés que era branco. Corria com medo. Mas eu corria que não tinha 

animal bom que me alcançasse né? 

Aos oito anos fez sua primeira cura. Ela conta “lembrançosa” a história de como 

tudo aconteceu:  

A mamãe tava doente uma vez, com uma dor no pé da barriga. Ela comprava 

remédio e fazia e não acontecia e nada. Eu tava brincando, aí quando eu cheguei, a mãe tava 

doente. Olhei e tinha uns pouco de pé de carrapateira branca e uma garrafa de azeite de 

mamona. Aí eu olhei pro lado e outro, corri e tirei uma folha do olho da carrapateira branca, 

passei um pouquinho de azeite de mamona e esquentei no fogo, corri pra lá e botei as folhas 
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em riba da barriga da mamãe e eu amarrei com uma toalha. Foi que aí eu rezei nove vezes 

Ave Maria em riba da folha; em cima da barriga dela, mas por riba da folha. Rezei nove 

vezes. Aí fui me sentei lá no tucum. Aí a Raimunda perguntou se eu queria tomar café. Aí eu 

disse que não porque a mamãe tava doente. A mamãe escutou e disse que eu podia tomar o 

café, pois a dor já tinha passado. A mamãe mandou botá café pra ela também. 

Ainda jovem, por volta dos catorze anos, recebeu conselhos espirituais para 

desenvolver a sua mediunidade para não adoecer ou enlouquecer. Então, viajou ao Maranhão 

junto com sua mãe para “desamarrar as correntes”, ou seja, desenvolver suas capacidades 

inatas de curar pela força da espiritualidade. Naquele lugar, também trabalhou para garantir 

sustentos como quebradeira de babaçu e atividades fabris. 

Mas seu verdadeiro trabalho era curar as pessoas. O trabalho a escolheu ainda 

criança. Na adolescência, as pessoas já a procuravam para exercer o dom que trazia consigo 

por intermédio divino com amparo dos caboclos encantados.  

Eu comecei de verdade a trabalhar com 14 anos. Mas aí eu rezava na pessoa. 

Fazia o remédio, sabia qual era a comida que comia, fazia aquele remédio, eu fazia. Dava e 

a pessoa ficava boa. Ninguém não me ensinou. Minha sabedoria vei ofertada por Deus.  

Bela era visitada com frequência por pessoas com problemas de todas as ordens, 

principalmente os desenganados da vida por vias médicas. Eram os ausentes de saúde. Não 

fosse que ela resolvesse tudo no mundo, mas havia doenças que a medicina e os remédios de 

farmácia não conseguiam alcançar. Ela dizia que:  

O trabalho do médico especialista é material, e o trabalho desse pessoal, os 

encantados, é espiritual né! Mas também eles (os encantados) fazem muito serviço. E tem 

servido muito, tem sim... 

As doenças que atacavam o espírito das pessoas deixavam o corpo material sem 

forças para continuar a caminhada. Então, ela fazia alguma intervenção a partir de orientações 

de seus guias espirituais. Porém, quando os encantados avisavam que não dava para fazer a 

cura, ela era direta e sincera em dizer que a resolução daquela situação estava acima do seu 

poder. 

A sabedoria que detinha não se aprendia em escola. A pessoa já nascia com todas 

as aptidões, assim como ocorreu com ela. Entretanto, através dos encantados, ela sabia quem 

poderia continuar seus trabalhos na terra.  

Não se ensina ninguém não, a pessoa já nasce pronta; só se faz. (...). Agora aqui 

eu tenho uma pessoa, e essa pessoa eu acho que vai ficar com o meu trabalho. Uma pessoa 
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só... Eu penso que a pessoa vai ficar, mas só se ela quiser. Quando eu tiver perto de fazer 

minha viagem, eu sei que eles, os encantados, me confirma, né! 

Quando estive com Bela, ela parecia prever a abreviação de sua história terrena. 

Estava deitada na sua rede de corda de tucum que ficava armada no quintal de sua casa. Falou 

com serenidade e convicção as pressagiadas palavras:  

Enquanto eu for viva, vou passar essa ciência que eu tenho, pois quando eu 

morrer fica tudo pra uma pessoa minha. Por que eu vou acabar indo me embora pra aquele 

lugar que ninguém não escreve, não telefona, nem nada (risadas).  

O cemitério todo mundo vai com os pés bem juntim? Eu chamo a “cidade de pé 

junto” ou “castanheiro vei”... Aí eu digo; eu peço a Deus pra nunca morrer no Maranhão, 

nem no Piauí. Morrer na minha terra onde eu nasci e me criei. Quero morrer por aqui. Quer 

dizer que eu nasci no Acaraú, mas me criei aqui em Almofala, e é aqui que pra sempre quero 

ficar.  

Depois dessa com-versação, ainda visitei D. Maria Bela mais uma vez, ela já dava 

sinais de cansaço, e a saúde parecia afastar-se dela. Depois de alguns meses, recebi a notícia 

que ela havia falecido.  

Em síntese: Bela dos encantados dizia que sua sabedoria de curar os outros 

nascera com ela. Era um poder concedido por Deus em primeiro lugar, e abaixo dEle estavam 

os caboclos encantados que tiravam suas forças da natureza. A ausência de água na lagoa ou 

da mata afastava os encantados. A sua sabedoria não se aprendia na escola. Bela agia através 

de forças divinas que provinham da natureza por intermédio dos encantados.  

Quanto aos saberes da terra, apresentarei as narrativas de um talentoso contador 

de histórias. Um homem que, em profunda conexão com a natureza, conversava com as 

plantas e curava por intermédio delas a si e as pessoas que o procuravam. Logo em seguida, 

vem a história da mulher que sabia fazer artesanato de palha de carnaúba, e por último o 

reconte da matriarca que era detentora dos saberes da farinhada. 
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5.4 As histórias que brotam da terra 

 

5.4.1 As histórias do homem que queria virar batiputá 

 

5.4.1.1 A matança 

 

Era uma manhã ensolarada na Passagem Rasa. O chão, ainda molhado, deixava 

vestígios de que a noturna chuva visitara o pequeno lugar há poucas horas. A bicharada, as 

árvores, as pessoas do lugar estavam delicadamente contentes. Menos Zé Domingo, que ainda 

sofria com a matança de plantas que ocorrera na véspera do hoje. O extenso pedaço de terra - 

lugar onde ele se criara junto com os bichos e plantas - virou cemitério de um dia para outra 

noite. Muitos dos seus haviam desaparecido. 

Zé Domingo me convidou a fazer uma pequena caminhada em um pedaço de terra 

desmatado que ficava próximo ao aldeamento onde ele morava. No lugar em que habitava há 

tempos, a mata nativa, agora seriam plantadas mudas de coqueiro em larga escala. O terreno, 

que pertencia a uma família antiga de agricultores, passou a ser propriedade de um rico 

comerciante e político da cidade. O homem tinha nas plantações de coqueiro a sua maior 

fonte de renda. 

O velho homem me levou ao local do “arvoricídio” para denunciar a maldade 

ocorrida. No passado, ele “infanciou” ali por um longo tempo. Naquelas matas, fez amizades 

com bichos e árvores, e, depois de crescido, fez parcerias com as plantas para tratar 

enfermidades de doentes que o procuravam. Segundo ele, os vegetais o segredavam como 

curar pessoas e outros bichos. Ele tinha a mania de conversar com as árvores. Desse modo, 

aprendera muito através de profícuos diálogos humano-vegetais. 

A mata onde fizera morada por muitas décadas, atravessando gerações, foi 

arrancada pela força de pesada máquina ceifadora. Zé Domingo viu toda a cena. O matador de 

ferro, controlado por mãos desumanas, arrancava vorazmente as vidas que ali estavam, sem 

piedade. O velho se esforçava em correr na frente do trator amarelo para salvar o maior 

número de espécies vegetais. Suas limitadas mãos juntavam árvores crianças, com o sentido 

de levá-las para casa e plantá-las no seu terreiro, para que nunca lhe faltasse a companhia 

delas. 

Das plantas que proporcionavam curas, como sabia que elas sucumbiriam à 

brutalidade da máquina - ele extraiu o máximo possível de suas cascas e seivas - no intuito de 

guardar remédios para as pessoas necessitadas de saúde.  
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Como um pesadelo que ainda o afligia, ele lembra da tragédia: 

Era o trator desmatando atrás e eu correndo na frente desleitando os pés de 

mangaba que tinha. Eu tirava o leite, mas com aquela coisa não bem satisfeita de fazer 

aquele trabalho, proque eu sabia que aquela planta iria ser devorada pelo trator. 

E eu fazendo aquele trabalho, já no sentido de que aquela planta ia morrer; 

proque o pé de planta medicinal que a gente vai tirar o leite pra se curar, a gente tira 

naquela média que ele não sinta muito, pra não deixar ele chegar a morte. E esses pés que eu 

ia tirando, eles já ia no ponto da morte, pois eu sabia que o trator vinha arrancando. 

Da planta eu tirava o leite da mangaba que cura diabetes. Havia muita 

encomenda de doente pra ele. Ainda hoje eu tiro, mas não mais lá que já acabou essa parte. 

Porque lá tá desmatado de um jeito que já encostou no rio. Lá não tem mais planta não. Só 

sobrou as carnaubeiras que ele não pode arrancar. Pois bem, a felicidade é que dentro da 

área indígena a gente ainda tem alguns pés de planta medicinal; umas moitas numas 

beiradas de mato perto do córrego ali. 

A voz do velho homem perdia a força à medida que lembrava da cena tão 

destrutiva. O trator ceifou a vida de várias plantas. Por extensão, eliminou a vida de bichos 

diversos que lá habitavam. Também havia subtraído um pedaço da vida de seu Zé Domingo. 

Porque as plantas e os bichos faziam parte de sua vida.  

Na caminhada pela mata derrubada, ele se mostrava cansado e triste. O filho 

Manoel Domingos o auxiliava a fazer o triste percurso. As pernas estavam pesadas. Trôpegas 

eram as passadas. Ele usava uma vara como bengala para não se “estatelar” no chão. Por 

vezes, teve de parar durante o curto trajeto para recuperar o fôlego. Seu Domingos desfalecia 

ao mostrar a área desmatada. Parecia envelhecer mais a cada passada, tamanho era o 

desalento.  

Voltamos da caminhada por um trajeto diferente do que fomos. Ele me levou até 

uma casa de taipa que parecia abandonada. Alguns galináceos circulavam pelo terreno. Havia 

também diversos pássaros cantando nas árvores em volta da velha construção. Duas redes de 

corda de tucum estavam armadas entre as árvores. 

Zé Domingo escolheu uma das redes e sentou-se. Disse-me que nascera ali e que 

tinha muitas saudades daquele lugar, apesar de morar em uma outra casa de alvenaria, 

levantada bem perto de lá. Confessou-me que quase todos os dias ele passava pela antiga casa 

apenas para alimentar os bichos e recolher os ovos de galinhas que ficavam espalhados pelo 

quintal. Aproveitava também para visitar o passado. “Ele saiu da casa, mas a casa nunca saiu 

dele”. 
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Mostrou-me também um cajueiro antigo, frondoso, conhecido como o tronco 

velho. Disse-me que ali aconteciam as reuniões de luta e as rodas de torém que varavam a 

noite. Foi naquele lugar que seu Zé Domingo com-versou comigo e me contou outras 

histórias que aqui repasso da forma como me foram ditas e feitas... 

 

5.4.1.2 O menino e a casa de barro 

 

Eu nasci e me criei aqui nessa casa de taipa. Criei meus meninos aqui nessa casa 

simples. Eu nuca vi uma casa de taipa cair. Ela pode entortar uma linha, mas cair é difícil. 

Cair um pedaço ou uma parede é difícil. Quem fez essa casa fui eu. Eu fiz junto com os meus 

meninos e um rapaz que me ajudou. 

Numa casa de taipa eu me sinto mais seguro que numa casa de alvenaria. Cada 

forquilha enfiada, desce mais de meio metro pra baixo. De uma forquilha pra outra ainda 

tem os enchimentos. Depois você amarra as madeiras de uma pra outra. 

Na escola, estudia, a gente fez uma casa de taipa junto com os alunos. Era para 

ensinar os alunos a fazerem a casa de taipa. Alguns até se interessaram a fazer. Eles iam 

ajudando a gente e aprendendo a fazer junto com a gente. Só que nesse dia passou a noite 

todinha chovendo. 

Havia um menino que se afeiçoou a casa e passou a noite acordado preocupado 

com a casa. Ele dizia: pai, a casinha que a gente tá fazendo, será que ela vai cair? O pai 

pediu que voltasse a drumir. Quando foi de manhã bem cedo o menino já estava arrudiando a 

casa pra ver como ela estava. A parte que caiu foi toda ajeitada e o menino ficou o dia todo 

trabalhando com os adultos, pois se apegara a casinha de barro. 

Eu tenho um grande respeito por aquele menino. Porque ele é estudioso, e ele tem 

um sentido que é enviado por Deus; um sentido das coisas que ele vê e um interesse em 

saber. Por onde ele andar, o que ele achar, o que ele imagina que é dos antepassados, 

qualquer artesanato, ele leva e guarda. O menino tem dez anos e junta tudo que é artesanato 

indígena ou qualquer objeto do passado. Guarda tudo num cantinho da sua casa. 

 

5.4.1.3 Os pequenos que trocavam trabalhos por conselhos 

 

Eram três meninos pequenos. Dois eram gêmeos. Eu estava no quintal capinando 

o terreiro quando eles chegaram. Cada qual arrumou uma enxada em casa e vieram capinar 
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o terreno mais eu. Disseram que era pra mode eles verem eu capinando, que era pra mode 

aprender a capinar mais eu. 

Eles três capinaram comigo um pouquinho. O suor escorria pela testa deles. Para 

recompensar o trabalho, eu entrei pra dentro de casa, e trouxe quinze reais. Pra cada um eu 

dei cinco reais. Aí um dos gêmeos, chegou pra mim, e disse que tinha capinado pra aprender 

a capinar, e que o pagamento podia ser dado com um bom conselho a eles. 

Aí, eu fiquei surpreendido com a atitude deles. Aí eu disse; muito bem! Eu posso 

dá um bom conselho, mas eu posso dar o dinheiro também, pois vocês não estão me pedindo, 

eu que tô dando proque eu quero dar. Aí eles perguntaram quando era que eu ia dá o bom 

conselho. Aí eu disse; tem tempo, qualquer hora eu dou. Até agora eles estão esperando o 

conselho, mas na hora certa eu vou dar. 

 

5.4.1.4 Crença ou criência? 

 

Eu tava tirando uma casca de pau pra mode curar a diabete. Aí eu arribei o facão 

e o facão bateu em outro pedaço de pau e escapuliu da minha mão. A outra mão estava 

ocupada segurando outras cascas; então o facão veio de lá e fez um golpe profundo no meu 

braço. Aí o sangue escorreu pelo meu braço. 

Aí eu olhei prum lado, olhei pro outro, e não encontrei um pé de árvore que eu 

conhecesse que resolvesse meu problema de estancar o sangue. Mas mesmo assim, eu de 

joelho, dei fé de um pé de árvore. Também eu nunca tinha visto aquele pé de árvore.  

Aí eu com a mão suja de sangue passei o facão no tronco da árvore, tirei a casca 

e botei em riba do corte. Deixei as casca que tava na minha mão no chão. Quando eu botei a 

casca em riba do golpe, logo parou o sangue.  

Aí eu disse: graças a deus que parou de botar sangue. Aí enxugou. A casca de 

pau ficou grudada um pouco. Mais tarde largou e sarou o ferimento. Do jeito que eu imaginei 

eu fiz e o sangue parou. A gente imagina e Deus vai e protege a gente, e dá certo. Mas isso só 

acontece por causa da fé. E os milagres Deus, ele mostra a quem tem merecimento. 

Quando se fala de medicina sagrada dos matos, aí eu sinto que não é só a gente 

lembrar do remédio, mas primeiro de tudo lembrar da fé. Da fé em nosso pai. Proque se a 

pessoa for tomar aquele remédio da medicina dos matos e pensar que não vai servir pra 

doença que está sentindo é mió não tomar proque não vai servir. Agora, se você tomar aquele 

remédio com a fé, embora que o pé de planta não sirva para aquilo você fica bom. 
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5.4.1.5 Os segredos da natureza: o coqueiro que avisava chuvas 

 

Sobre as coisas do nosso costume é muito importante as pessoas pensarem um 

pouquinho sobre o segredo da natureza. A natureza faz parte do ser humano e é pra mode o 

ser humano fazer parte da natureza.  

Eu tô nessa idade e ainda não encontrei um cidadão que mora em cima da terra e 

que diz assim: Zé Domingo, eu estudei bastante pensando em descobrir o segredo da 

natureza e descobri um pouco. Não é preciso dizer que descobriu muito não. Eu tenho certeza 

que eu vou embora daqui, porque nós todos vamos, e eu não encontro essa pessoa pra me 

dizer que sabe dos segredos da natureza. 

O segredo da natureza não ficou pra cidadão em cima da terra, não! Ele pode 

estudar, fazer o que quiser, mas não descobre não! Agora (pausa), se abrir os sentidos e 

prestar atenção, ele avista um pouquinho da natureza. Sabe cuma? Se chama EX-PE-RIÊN-

CIA... 

Eu tenho uma casa de taipa ali em cima. Fui lá dá de comer as galinhas e os 

bichinhos lá. Aí eu saí com a lanterna na mão, pois era de madrugada; faltava quinze 

minutos pra quatro hora da manhã. Aí eu fui atrarresando um correguinho alí. Aí eu fui 

passando por um pé de coqueiro baixinho que ainda não tava butando côco. Aí eu escutei a 

experiência do coqueiro; ele me segredou a chuva com voz de vento. Aí eu disse: Opa, vai 

chover!  

Olhei prum lado e outro e não vi a lua clara e nem nuvem nenhuma e fui lá pra 

perto dele. Fiquei escutando aquele remorso do coqueiro. Aí eu voltei pra casa, ainda era 

escuro. Entrei pra dentro. Aí eu disse: mulher, esses diazim vai chover. Olha se não chover 

ainda hoje. Ela disse assim: o que foi que tu viu?  Aí eu disse:  um coqueiro tava alí me 

avisando que vai chover! Antes do sol nascer foi água pra todo canto. O chão ficou bastante 

molhado. 

Esse povo que mora aqui sabe que eu penso que o inverno ainda não passou. Nós 

ainda estamos no inverno, pois o pasto está todo verde. De vez em quando ainda chove. Isso 

se chama as experiências. A experiência, cada um de nós cria e pode ter, é só prestar atenção 

no tempo e na natureza. 

Depois de ouvir as experiências de Seu Zé Domingo, através de suas histórias, 

perguntei como aprendeu a trabalhar na agricultura, fazer casa de taipa, fazer remédios com as 

plantas e outras tantas coisas. Então, ele me disse: 



105 

 

As coisas que aprendi, uma parte foi eu vendo alguém fazer. Eu aprendi com os 

mais velhos. Eu prestava atenção e via o que era certo.  Outra parte, eu aprendi criando no 

meu pensamento. A gente corre o sentido e imagina que também dá certo (intuição). Desse 

jeito a gente aprende... 

Por fim, perguntei-lhe: Se o senhor pudesse virar uma planta que planta o senhor 

escolheria? 

Eu não chego pra mode eu compor a quantidade de planta que eu gosto. Proque 

as plantas da alimentação é um tipo e as plantas medicinal é outro tipo. Mas eu ficava mais 

conformado em ser uma planta medicinal do que ser um planta da alimentação. Mas tem 

muita planta medicinal, que avé maria... eu adoro demais! Tem várias plantas medicinal que 

eu gosto, mas tem duas que, pra mim, faltando, eu acho que seria uma coisa muito triste: 

primeiro o batiputá e segundo a janaguba. 

As histórias que seu Zé Domingo nos conta trazem diversas formas de aprender os 

saberes tradicionais. Na primeira história do menino que ajuda a construir a casa de taipa 

como atividade da escola, ele a fez comunitariamente, junto com pessoas mais experientes. 

Vale ressaltar que o menino se afeiçoou à casinha. Então, o afeto que desenvolveu pelo que 

fazia, e com quem fazia, é elemento central na aprendizagem. 

A segunda pequena história, que traz os gêmeos, é reveladora de uma 

aprendizagem que acontece ao fazer junto com outro mais experiente, como era o caso do avô 

que capinava o quintal. Eles pegaram a enxada e dispuseram-se a fazer o serviço sem o 

interesse de dinheiro ganhar, mas de aprender a campinar e um bom conselho levar.  

A terceira história mostra a aprendizagem através do saber adquirido pela empiria, 

ou seja, a partir da experiência de levar o golpe, tomar uma atitude diante da situação, e 

observar o resultado da ação. Importante observar que a relação se deu diretamente com as 

plantas e a fé no poder de sua cara. 

A última história mostra a relação humano-natureza de forma integrada, onde seu 

Zé Domingo previa a chuva conversando com o coqueiro. Essa é uma forma mais “refinada” 

de aprendizagem que requer uma profunda conexão com a natureza, muito rara nos tempos de 

hoje, quando vivemos no mundo de forma apressada, sem percebermos os detalhes e as 

especificidades das vidas que nos circundam. 

Quando perguntado como seu Zé Domingo aprendeu o que sabe, ele nos confessa 

que por uma parte foi observando alguém fazendo, por outro lado, ele próprio fazendo. Ele 

aprendeu com os mais velhos. Prestava atenção e via o que dava, ou que não dava certo. De 
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outro modo, ele aprendeu criando no próprio pensamento, através do ato criativo. Aprendeu 

pelo sentido e imaginação que também dava certo. 

Segundo ele, aprender os segredos da natureza não ficou para cidadão em cima da 

terra. Pode-se estudar, fazer o que quiser, mas não se descobre muita coisa. Porém, abrindo-se 

os sentidos e prestando atenção, o homem pode compreender um pouquinho da natureza 

através da experiência. A experiência é criada por cada pessoa, contudo, torna-se necessário 

ater-se ao tempo e à natureza.  

Esta reflexão de seu Zé Domingo em relação ao aprender pela experiência 

coaduna com o pensamento de Larrosa (2015, p. 32) ao afirmar que “o saber da experiência é 

um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal”. Ou seja, cada pessoa vive a sua 

própria experiência. Ninguém pode viver a experiência do outro da mesma forma que o outro 

viveu, o que se pode é reviver a experiência a partir do outro e apropriar-se dela de alguma 

forma.  

 

5.4.2 A mulher dos dedos de palha 

 

Elita Pedro da Silva, 78 anos, conhecida na localidade da Tapera como a mulher 

que sabia fazer quase tudo de palha. Não havia limites para sua criatividade. O que imaginava 

na cabeça os dedos das mãos davam formas. A casa que morava tinha objetos feitos de palha 

de carnaúba espalhados por todos os cantos: cestas, assentos de panela, sacas, esteiras, bolsas, 

saias de palha, chapéus, cocás... Caso fosse mais jovem talvez construísse uma casa toda de 

palhas. 

Começou a aprender a fazer artesanato bem cedo no seu lugar de nascença, aos 

sete anos de idade. Mas teve de parar a atividade porque se mudou ainda jovem para Fortaleza 

a fim de prestar serviços domésticos e estudar. Naquele tempo, jovens moças, e, 

principalmente, rapazes saiam para cidades maiores a tentar melhor “sorte” na vida nas 

grandes cidades devido a necessidades econômicas na maioria das vezes. 

Eu fui pra Fortaleza com treze anos pra casa dos brancos e voltei com vinte e 

cinco anos pra casar. Mas quando eu cheguei aqui eu já sabia fazer algumas coisas de palha 

que tinha aprendido quando menina. Aí comecei a fazer chapéu pros meninos trabalharem na 

roça. Depois deles tudinho grande é que fui aprender a fazer as outras coisas de palha. Eu 

trabalhava antes na roça e com chapéu para me sustentar. Antigamente um chapéu só de um 

forro era dois e cinquenta e sendo forrado custava cinco reais. Eu vendia bem baratinho. 
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D. Elita não teve vida fácil no início. Levou muitos “cascudos” para  aprender o 

ofício. Parecia que queriam abrir a cabeça dela para colocar dentro a aprendizagem do 

artesanato. Diziam que era cabeça dura e que não conseguia aprender nada.  

Quando eu tinha sete anos eu levei tanto cocorote na cabeça pra aprender que 

quase arranca o casco da minha cabeça. A gente só comprava uma roupa se fosse pela palha. 

A gente fazia chapéu pra vender e depois pegava o dinheiro pra comprar um pedaço de 

fazenda. Porque não época a gente não tinha  ganho. Quem não sabia fazer o chapéu não se 

vestia e nem comprava um calçado pra se calçar. Quem ensinava não tinha paciência e metia 

o cocorote em mim.  Com isso eu me zanguei e disse que não queria aprender mais. 

Ela era uma menina obstinada e não se deu por vencida. Fingia que não queria 

saber nada sobre fazer chapéu de palha. Para todos, ela havia desistido. Era apenas uma 

estratégia para preservar sua cabeça dos “cascudos” que estava se rachando de tanto ser 

batida. Foi aí que começou a observar as artesãs riscarem chapéus para tecer.  

Riscavam de muito, se juntavam de três quatro pessoas pra fazer aquilo. 

Riscavam de cinquenta peças pra duas ou pra três, e eu ficava olhando, mas não tinha mais 

cabeça pra apanhar. Aí eu disse pra mim mesma que aprenderia sem ninguém me ensinar. Aí 

quando elas iam riscar o chapéu eu me escondia por detrás delas e ficava só espiando. Aí eu 

ia pra detrás de casa, sozinha levava o olho da carnaúba e a faca e ficava fazendo. Aí eu já 

vinha com o olho da carnaúba virado. Pronto, num instante aprendi a fazer. Eu não aprendo 

nada ninguém me ensinando só se for da minha cabeça mesmo. Às vezes eu quero ensinar as 

meninas e imagino de mim que apanhei muito.  

Antigamente, a matéria prima para fazer objetos de palha era farta. Hoje está em 

falta. Escasseou quando privatizou a terra. Todo pedaço de terra agora é cercado. Cada lote 

com o seu dono. D. Elita ficou sem palha para fazer seu trabalho. Mas mesmo assim deu um 

jeito de não parar seu ofício que traz desde menina. Como está cansada, quem colhe as palhas 

para ela é um jovem rapaz, mas ele tira escondido, porque a matéria-prima escasseou. Os 

invasores das terras se apropriaram do carnaubal e não deixam ninguém tirar nada. As palhas 

também são retiradas de pequena quantidade de carnaubeiras que ainda resistem na beira da 

praia.  

A escassez da palha está fazendo com que a artesã procure outros materiais para 

não interromper o trabalho. Ela descobriu que sacas de ração para gatos e cachorros são feitas 

de plástico duro. Calculou que o material serviria para fazer objetos a serem usados na 

pescaria, como é o caso do uru - cesto de palha usado para se colocar objetos. Usa-se muito 

em pequenas pescarias. Concluiu que a palha se desgasta muito cedo com a água do mar, 
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sendo o plástico mais resistente. Dessa forma, ela virou uma recicladora de plástico. E ainda 

ganha alguns “trocados” com esse trabalho. Ainda assim, sua maior produção advém da 

palha, apesar de dar mais trabalho quanto à confecção dos objetos. No entanto, não abre mão 

dessa tradição.  

Ela tece a palha com tamanha habilidade que não se sabe o que são palhas ou o 

que são dedos. A impressão que se tem é a de que seus dedos se transformam em palha 

quando ela está a trabalhar. A avançada idade parece que não alcançou suas mãos. Os dedos 

bailam freneticamente, e, nessa tessitura, a palha vai tomando forma a cada trançado, até 

virarem objetos úteis.  

Contudo, poucas pessoas aprenderam essa arte na localidade da Tapera. De algum 

modo, a tradição está ficando para trás, segundo as palavras de D. Elita.  

Eu tenho oito filhos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Eu tenho em torno 

de trinta netos, mas quase tudo mulher. Tem bem pouquinho homem. E também tenho onze 

bisnetos. Mas nenhum sabe fazer meu trabalho. Nenhum... Aliás, só o Mardônio, meu bisneto, 

que sabe fazer. Ele sabe fazer tudo. Ele aprendeu comigo. Ele aprendeu só olhando eu fazer. 

As netas e bisnetas eu ensino, mas ninguém aprendeu. Sobre os de fora, eu conheço duas 

mulheres que sabe fazer; uma que está de resguardo e que quando terminar o resguardo vem 

trabalhar mais eu, e tem outra que quase não faz porque adora uma cachaça. Ela toma umas 

canas e faz tudo errado.  

Há uma preocupação em dar continuidade ao artesanato de palha na Tapera. D. 

Elita tem feito esforços para o ofício não se perder com o passar do tempo. Inclusive, diz ela 

que o bisneto colocou uma placa na casa para ensinar artesanato, mas ninguém atendeu ao 

chamado. Sobre a transmissão dos seus saberes, vejam só o que a mulher dos dedos de palha 

diz: 

Os meninos só querem brincar, aprender não! Eu dei uma aula na casa da minha 

menina que os professores da escola vieram também pra aprender. O Mundinho, o Robério, o 

Gustavo. Tudinho vieram. Nós começávamos e eles desmanchavam. A aula não deu muito 

certo, não! A gente fazia e eles desmanchavam. Eu não sei porque  eles não aprenderam, pois 

aprenderam a ler e não aprendem uma coisa dessa! Não aprendem porque não querem! Eu 

não sei, não! Acho que isso vai se acabar porque ninguém quer aprender. 

A artesã que foi muito cedo para Fortaleza não conseguiu ir para a escola, pois 

tinha muito trabalho a fazer na casa onde morava. E na cidadezinha onde nasceu não tinha 

escola próxima. Ela se lamenta por não ter conseguido estudar. 
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Eu nunca aprendi a ler e nem escrever. Por onde a gente morava não tinha e 

escola e na cidade as brancas não colocava a gente pra estudar pra não atrapalhar o 

serviço. Nesse tempo a gente fazia muito serviço e não ganhava nada. Aí ninguém aprendeu. 

Que bom seria se D. Elita conseguisse ensinar seu artesanato para os professores e 

alunos da escola sem usar “cascudos”, como fizeram com ela. Bonito seria se ela pudesse 

aprender com eles a ler e a escrever suas primeiras palavras com seus dedos feitos de palhas... 

D. Elita aprendeu a fazer chapéus, “olhando” as pessoas da família fazendo e 

tentando fazê-los. Preferia fazer sozinha. Escondia-se, para não correr o risco de levar 

cocorote na cabeça, caso errasse o trançado. Aprender com punição não era tão agradável. 

Disse que aprendeu da sua própria cabeça, mas precisou se apoiar em quem já fazia os objetos 

para confeccionar os seus. Portanto, foi iniciada pelo fazer comunitário, através da família. 

Preocupada com o futuro do artesanato de palhas, ela tenta ensinar às pessoas da comunidade 

para dar continuidade ao ofício tradicional. 

 

5.4.3 Farinhando 

 

Meu nome completo é Maria Francisca Cabral de Holanda  

Mas deixa eu lhe contar essa história 

O nome da mãe do meu pai era Denezia  

Minha mãe esperando pra me descansar 

Ela me teve no primeiro de janeiro do dia de ano 

Quando eu nasci minha vó disse 

Essa menina é pra se chamar Diana 

Isso foi ideia da minha vó 

E meu pai deixou esse nome 

Primeiro Dia de ano Diana 

 

Estava com dona Diana naquela com-versação 

Ela sentada numa rede de tecido 

Enquanto debulhava uma bacia de feijão 

Eu querendo saber da farinhada 

Sentado eu estava no chão 

 

A farinhada acontecia naquele instante 
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O esposo comandava a produção 

A família resistia bravamente 

Em manter a longa tradição 

Era gente trabalhando na maior animação 

 

O motor funcionava barulhento 

Enquanto os homens faziam o serviço braçal 

As mulheres raspavam a mandioca 

E as crianças brincavam com um jumento 

Naquele imenso quintal 

O forno estava quente 

Era todo mundo suado 

Era risada para todo lado 

Tristeza estava bem longe 

Não se ouvia ninguém calado 

 

Foi me dando umas curiosidades 

 E comecei a perguntar  

Dona Diana por favor me diga 

Com que idade na roça 

A senhora começou a trabalhar 

 

 

Eu tinha meus 13 anos 

Quando comecei na roça trabalhar 

Ganhava um dinherim 

Para me vestir e me calçar 

Comecei logo bem cedo 

Porque meu pai não tinha para me dar  

 

Eu com essa idade 

Já arrancava de 6 a 8 cargas de mandioca 

Botava na casa de farinha 

Pra mode eu rapar  
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Minha mãe achava que eu não dava conta 

Proque eu era pequenininha 

 

Era serviço demais 

Para quatro trabalhadeira 

Uma ia buscar água no córrego 

A outra ia buscar madeira 

Tinha a que fazia a raspação 

Já outra botava a goma na peneira 

 

A senhora me contou a história do seu nome 

E também a idade que começou na roça trabalhar 

Mas, por favor me esclareça 

Como é que a senhora aprendeu 

A arte de farinhar 

 

Por uma banda eu aprendi junto com o meu pai 

E por outra banda eu era obrigada a trabalhar  

Trabalhei por necessidade 

Pra ganhar um dinheirim 

Proque meu pai, como eu lhe disse 

Não tinha nada pra mim 

Aí apareciam uns serviços 

Eu não injeitava trabalhar 

Minha mãe teve 13 filhos  

Era duro pra ela cuidar 

Tive cedo que ir pra roça 

Pro mode poder me sustentar  

 

Eu aprendia vendo e fazendo 

Primeiro na roça de algodão 

Depois foi a roça de mandioca 

Rejeitava trabalho não 

Quando eu não ia pra roça de mandioca 
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Eu ia pro algodão 

 

De primeiro era mais unido 

Pro mode a gente fazer o serviço um dos outros 

Se juntava todo mundo da região  

Era tanta gente fazendo 

O serviço de mutirão 

 

Era homi, como as mulhere e as criança  

Gente de toda qualidade 

Não tinha preguiça não 

Os homi limpava a capoeira 

E as muié botava a maniva no chão 

 

Se o dono da capoeira adoecesse 

Aquele serviço empancava não 

Pois os outro se ajuntava 

E todo mundo fazia por ele 

Era aquela animação 

 

Hoje quase todo serviço é pago 

Aqui na minha família 

Ainda não está assim muito não 

Proque eu tenho meus filho, meus neto e nora 

Pra fazer a união 

 

Dona Diana me contou  

Como aprendeu a farinhar 

Eu também não me furtei 

Da farinhada participar 

E o pouco que aprendi 

Agora vou repassar 

 

Farinhar é transformar a raiz da mandioca em farinha 
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Pode ser grossa ou fina 

Pode ser branca ou amarelinha 

 

A goma também é produzida na farinhada 

Dela se faz grolado beiju e tapioca 

Mas para isso tem que ser bem torrada 

 

Para começar o processo 

Tem que o terreno roçar 

Jogar a maniva no chão 

Para começar a plantação 

Quando o inverno é equilibrado 

Aumenta a produção 

 

Espera um ano todinho 

Para se fazer arrancação 

Quando a mandioca chega  

Na casa de farinha 

É aquela animação 

Todos de faca na mão mulheres homens e crianças 

Tiram a casca até ficar branquinha 

No trabalho da raspação 

 

A raiz raspada é colocada no motor 

Para haver a serração 

Ela fica bem picadinha 

Até virar uma massa branquinha 

Que depois vai para a espremação 

 

A massa é espremida até goma virar 

Água e massa no tanque vão se misturar 

Mexe-se bem até um caldo grosso ficar 

Depois se coloca o líquido numa rede  

Para a água da goma separar 
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Põe a goma na prensa 

Com a melhor da intenção 

Tirar o veneno da massa 

Para não ter perigo algum 

De ficar passando mal  

Na hora da degustação 

 

Após tirar a massa da prensa 

Começa a peneiração 

Que é separar a parte grossa da parte fina 

Para que tudo no final 

Vire alimentação 

 

Coloca a massa fina no forno quente 

Com o rodo mexe para lá e para cá 

Em constante movimento 

Até a massa ficar bem torradinha 

De forma que se transforme 

Toda a massa em farinha 

 

Agora é só ensacar o produto 

Guardar no lugar que circule o ar 

A farinha bem conservada 

Dura tempo para arruinar 

 

Assim não tem perigo de apodrecer 

Dá para comer o ano todinho 

E o que sobrar  

Dá até para vender 

 

Da goma se faz beiju e tapioca 

Comidas bem saudáveis 

Gostosas de apreciar 

O importante é comer logo 
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Para o alimento não estragar 

 

Pois comida que leva coco 

É danada para azedar 

Meu leitor e minha leitora 

É hora de saborear 

Desejo a todos vocês 

Um bom paladar 

 

Aqui fiz por escrito 

Como forma de registrar 

Uma lembrança para não deixar 

A farinhada acabar 

Mas se quiser aprender a farinhar 

É bom experimentar 

Nos Tremembé ainda tem farinhada 

Te convido para ir lá 

 

Dona Diana aprendeu a farinhar junto ao pai 

Porque era obrigada a trabalhar  

Para pode algum dinheiro ganhar  

 

Ela não rejeitava serviços 

A mãe teve 13 filhos  

Que ela ajudava a cuidar 

Cedo foi para roça 

Para poder a ela e aos irmãos sustentar  

 

Aprendeu vendo e fazendo 

Trabalhando as vezes em mutirão 

Fosse na roça de mandioca ou plantação de algodão 

 

Era trabalho que envolvia  

Toda a comunidade 



116 

 

Era gente de toda qualidade 

Todos em ação 

Faziam a união 

 

Aqui finalizo os recontes das histórias dos troncos velhos. Chamando a atenção 

para os modos de aprender-ensinar de cada história. O que compreendo, em síntese, sobre os 

modos de aprender dos troncos velhos é que estão intimamente ligados à convivência 

comunitária, principalmente, às relações familiares. Geralmente, inicia-se a aprendizagem a 

partir dos parentes mais próximos. O aprender a fazer ocorre pela observação de ver outrem 

fazendo, mesmo que seja de longe, como D. Elita, a artesã das palhas; ou fazendo junto com o 

outro, como era o caso de D. Bida, a pescadora; ou mesmo elaborando na própria imaginação 

para só depois fazer, como fazia seu Zé Domingos. Essa perspectiva dialoga com o 

pensamento de Brandão (1993) sobre as situações de aprendizagem em que se dão fora da 

escola, onde: 

 
[...] as pessoas do grupo trocam bens materiais entre si ou trocam serviços e 

significados: na turma de caçada, no barco da pesca, no canto da cozinha da palhoça, 

na lavoura familiar ou comunitária de mandioca, nos grupos de brincadeiras de 

meninos e meninas, nas cerimônias religiosas. (BRANDÃO, 1993, p. 18). 

 

Outra possibilidade é a aprendizagem por intermédio da providência divina, como 

era o caso de D. Maria Bela, a rezadeira e curandeira. Ela já nascera com saberes adquiridos 

concedidos por Deus, mas necessitaria de desenvolvimento terreno, tendo outra pessoa mais 

experiente que auxiliasse nesse trabalho. 

Ocorre também a aprendizagem através das experiências com os elementos 

natureza, como é o caso das relações com as plantas, os rios, o mar, o céu, ou mesmo com os 

encantados que transitam entre céu e a terra. Neste aspecto, a manutenção e a continuidade 

dos saberes tradicionais depende, sobremaneira, das relações comunitárias e da garantia do 

território onde se dão tais relações. Dessa forma, a luta pela terra é, sem dúvida, a maior luta 

de todas para os tremembés, pois a ela está ligada diretamente a existência material e cultural 

desse povo.  

Agora destacarei o que a escola tem feito para dar continuidade aos saberes dos 

troncos velhos. Ocorrerá a partir de dois momentos vivenciado no campo. O primeiro foi o 

Seminário do URU da Diversidade dos Saberes Tremembé, e o outro, a VII Assembleia do 

Povo Tremembé. Ambos acontecidos em 2015 na escola indígena da Passagem Rasa. 
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6 TRONCOS VELHOS E A ESCOLA 

 

6.1 O URU da Diversidade dos Saberes Tremembé 

 

“A ideia do encontro era que as escolas fossem 

‘costurando’ e ‘trançando’ os conhecimentos entre elas 

para fortalecer os seus saberes, e virarem uma unidade 

só, mesmo que tivessem suas singularidades e 

diferenças, como são as palhas que tecem o uru” 

(ELEOMAR DOS SANTOS).  

 

                                     Figura 7 - URU - Símbolo do Seminário na Escola da Passagem Rasa 

 
                                                                         Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O Seminário do URU foi um encontro organizado pela Escola Indígena da 

Passagem Rasa, com o propósito de reunir todas as EIT’s de Almofala e escolas convidadas 

de Itapipoca e Acaraú, com vistas a socializar os trabalhos que estavam sendo realizados 

quanto aos saberes da cultura Tremembé, tomando como referência os saberes dos troncos 

velhos. A ideia consistiu em trocar experiências sobre o que estava sendo feito nas escolas em 

relação aos saberes tradicionais tremembés. 

Um total de nove (09) escolas se fizeram presentes ao encontro - sete (07) de 

Itarema e duas (02) de Acaraú. Entretanto, a escola convidada de Itapipoca não compareceu 
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devido ao calendário já planejado. Cada unidade escolar teve um tempo livre para apresentar 

seus projetos, envolvendo os turnos da manhã e tarde. As apresentações ocorreram na 

seguinte ordem: 1. Tapera, 2. José Cabral de Sousa (Varjota), 3. Mangue Alto, 4. Rosa Suzana 

da Rocha, 5. Queimadas (Acaraú), 6. Francisco Sales Nascimento (Telhas) (Acaraú), 7. 

Joventino Gabriel Félix, 8.Maria Venância (Praia), 9.Passagem Rasa (anfitriã),  

Estavam presentes no seminário - além de professores - gestores e alunos das 

escolas, dentre várias pessoas de comunidade, incluindo as lideranças locais. Havia também 

representação da FUNAI, da SEDUC, estudantes e professores universitários, considerados 

parceiros pelos tremembés. 

O evento aconteceu em uma manhã de sexta-feira. A previsão era que começasse 

às oito horas, porém, devido à chegada tardia de alguns convidados que vinham de destinos 

mais distantes, além da descontração natural que antecedeu o encontro, iniciou-se com um 

pouco de atraso. No entanto, a demora de começar era detalhe menor em relação à 

organização cuidadosa dos anfitriões.  

Na entrada da escola, podia-se ver pelo menos uma dúzia de alunos que ficavam 

no portão principal para recepcionar as pessoas que chegavam. Um sorriso largo 

acompanhava um caloroso e cordial bom dia como acolhimento. Dentro da escola, foi 

construída uma palhoça, que estava toda enfeitada com vários objetos artesanais e alimentos 

que remetiam à cultura Tremembé. Podia-se ver no ambiente uma decoração que continha o 

uru (símbolo do encontro), variados artesanatos de palha e de cipó, além de cabaças, maracá, 

cangalha, cachos de coco, mandioca, enfim, muitos artefatos e alimentos espalhados pela 

escola. 

A escolha do uru como símbolo teve um significado especial, pois é um artefato 

feito de palha e tem uma alça. É um objeto artesanal bastante usado em pescarias para colocar 

os pescados, ou também para guardar, ou levar, objetos. Segundo Vicente (agosto, 2015), 

diretor da escola da Passagem Rasa, a ideia de usar o uru como símbolo partiu de lideranças 

locais. Ele disse que o uru quando vai ser confeccionado, começa-se pelo fundo, a parte mais 

baixa, ou seja, a base. À medida que as palhas são entrelaçadas, vai tomando a forma que o 

artesão quiser. A educação indígena Tremembé, podia ser construída nessa perspectiva. A 

ideia do encontro era a de que as escolas fossem “costurando” e “trançando” os 

conhecimentos entre elas para fortalecer os seus saberes e virarem uma unidade só, mesmo 

que tivessem suas singularidades e diferenças, como são as palhas que tecem o uru.  

O objeto de palhas amarelo desbotado estava colocado sobre uma mesa. Dentro 

dele, havia muitas produções escritas pelos alunos da escola. A mensagem que isso trazia era 
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a de que tudo que as escolas estivessem produzindo em relação aos saberes da cultura 

Tremembé viesse somar-se as que já estava dentro do uru. Em volta da mesa, onde estava o 

artefato havia muitas pessoas na expectativa de ouvir o que as “escolas” tinham a dizer. 

O diretor da escola acolhedora do seminário fez a primeira fala do encontro. Deu 

boas vindas a todos. Lembrou que ali estariam presentes lideranças já falecidas, mesmo que 

fossem na memória dos tremembés, e desejou um bom dia de muitas aprendizagens. 

Depois da abertura, houve um cântico de limpeza, puxado pelo cacique e o pajé 

tremembé. Quando os maracás balançaram, as pessoas deram as mãos, fecharam os olhos e 

silenciaram, até a canção desaparecer por completo, levando consigo “energias negativas” que 

pudessem atrapalhar a reunião. 

Em seguida, foi composta uma mesa por lideranças, diretores, professores, 

agentes de saúde, representantes da SEDUC e FUNAI, e demais convidados. Cada membro 

da mesa teve um breve espaço de tempo para falar, antes das EIT’s apresentarem as ações que 

estavam sendo desenvolvidas, os quais trarei resumidamente na sequência. 

A Escola da Tapera foi primeira a falar de suas atividades. Antes, o diretor da 

escola pegou seu violão e cantou uma música de sua autoria, a qual falava da luta do povo 

Tremembé para motivar os presentes. Depois, seguiram-se as falas sobre as ações da escola. 

Segundo os professores, eles não estavam trabalhando um projeto específico, mas aconteciam 

atividades relativas aos saberes tremembés, onde os registros se transformavam em livros. 

Davam preferência às histórias dos antepassados. A metodologia utilizada passava pelas 

lideranças mais velhas que viravam professores e assumiam a sala de aula. Eles faziam 

narrativas de suas vidas e dos antepassados para os alunos. E estes ficavam com a 

responsabilidade de fazer os registros. A primeira experiência aconteceu durante o MITS, por 

uma necessidade de substituição dos professores cursistas. Disseram que, com o advento do 

seminário, iriam dar continuidade à ação, mas dessa vez, fazendo os livros da história de luta 

e vivência do povo da Tapera. 

O segundo relato coube a Escola da Varjota. Os professores salientaram que o 

trabalho de valorização da cultura Tremembé já vinha sendo feito há um bom tempo. Como 

exemplo, citaram o ano de 2014, quando haviam trabalhado o reisado. No projeto, foram 

produzidas cartilhas sobre a dança. Já em 2015, trabalharam a feitura de objetos culturais em 

forma de miniaturas, tais como: prensa usada na farinhada, cesto de palha, oratório de igreja, 

maracá, giral, ciscador, arapuca, dentre outros.  

Houve uma pesquisa anterior junto aos troncos velhos, em seguida foram feitas 

oficinas na escola ministrada pelos mais velhos para a produção dos pequenos artefatos. O 
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que foi feito nas oficinas foi registrado em poesia e versos, porém, não consegui ter acesso 

devido ao pouco tempo que tive para visitar as escolas, visto que minhas idas ao campo 

aconteciam com mais frequência nos finais de semana. 

A Escola do Mangue Alto foi a terceira a contribuir com o seminário. De acordo 

com o diretor e os professores, o projeto mais recente trouxe como tema as comidas típicas, 

como: a farinha, a tapioca, o peixe, o grolado, o camarão, o caranguejo, dentre outros. 

Para a execução do trabalho, fizeram pesquisas dos recursos naturais de onde se 

retirava os alimentos, com destaque para o manguezal e as roças. Falaram da questão do 

desmatamento e os prejuízos que isso poderia trazer para a questão alimentar. Buscaram 

mapear as comidas de antigamente e as comidas de hoje. Registraram as receitas em versos e 

prosas. Na culminância da atividade na escola, fizeram a leitura do material produzido e 

saborearam diversas iguarias. 

A quarta apresentação coube à Escola Rosa Suzana da Rocha. A unidade estava 

trabalhando a escrita das histórias dos animais que fazem parte da vida dos tremembés: as 

cobras, os diversos pássaros, os bichos criados nos quintais, dentre outros. Destacaram as 

histórias da cobra de cipó e do pássaro tico-tico. Os alunos utilizaram poesias, músicas e 

desenhos em telhas para representarem os animais. 

A Escola de Queimadas não estava trabalhando um projeto específico sobre a 

cultura Tremembé, segundo o diretor. Entretanto, ele ressaltou que a preocupação maior, no 

momento, era o meio ambiente e os recursos hídricos, visto que a região passava por sérios 

problemas inerentes à falta de água e à presença de agrotóxicos na agricultura, estimulada 

pelos grandes produtores rurais. Lembrou ainda que a escola assegurou durante o ano um 

calendário de festas para trazer a comunidade para junto de suas atividades. 

Telhas foi a quinta escola da vez, entretanto, o diretor pediu a licença para não 

apresentar, pois, segundo ele, havia perdido o material da apresentação na viagem. Então, 

cedeu a vez para a Joventino Gabriel Félix. De acordo com os professores, havia muitas ações 

no tocante aos saberes Tremembé. Destacaram as brincadeiras das crianças, as comidas 

típicas, as danças e o projeto ambiental em torno do Lagamar, no qual, em regime de mutirão, 

a comunidade se reunira para retirar os resíduos prejudiciais ao ambiente. 

A Escola Maria Venança iniciou sua apresentação trazendo crianças com  cocares, 

saias de penas e colares de búzios. Os objetos haviam sido produzidos em oficinas de arte. O 

diretor argumentou que não era costume escrever projetos, porém, as práticas ligadas aos 

saberes tremembés faziam parte do cotidiano deles. Comprovou as ações através de 

fotografias projetadas em “slides”. Destacou as aulas de campo na praia em que os alunos 
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conheciam na prática as formas de pescarias; a catação de búzios em mutirão para a confecção 

de colares; a dança do torém; visitas ao cemitério no dia 15 de maio para homenagear D. 

Maria Venâncio, liderança falecida; realização da tradicional Marcha Tremembé em 07 de 

setembro; sistema de avaliação coletiva em que as provas eram feitas em equipe; oficina de 

artesanato e reciclagem de jornal para a feitura de cestos. Finalizou dizendo que havia muitos 

livretos escritos sobres as atividades, e que o Projeto Uru, vinha fortalecer as práticas já 

desenvolvidas por eles. 

Por último, apresentou-se a Passagem Rasa, a anfitriã. O diretor fez uma breve 

apresentação de todos que participaram da organização do evento, inclusive pais e lideranças. 

Agradeceu a colaboração de todos para a realização do seminário.  

Destacou uma pesquisa em andamento de uma aluna do ensino fundamental II 

sobre a luta dos mais velhos que culminaria com a produção de um livro. Em seguida, fez 

uma explanação musicada usando “data show” para anunciar as ações implementadas, com 

destaque para o projeto atual do uru. 

Finalizou sua fala destacando que o objetivo do momento era que ele se tornasse 

permanente. O desejo era que todos os gestores e professores continuassem a implementar o 

trabalho em suas comunidades, inclusive nos municípios de Itapipoca e Acaraú. A ideia do 

seminário era provocar todos a trabalharem e socializarem suas experiências com relação aos 

saberes tradicionais tremembés. No futuro, seria confeccionado um livro para que servisse de 

ferramenta de pesquisa da cultura Tremembé. 

Depois houve a fala de seu Zé Domingo, liderança local, que fez uma reflexão 

sobre a questão do tempo. O argumento girou em torno da vantagem de ser desempregado e 

velho, que era o fato de terem tempo para fazer tudo, referindo-se ao engajamento dele no 

projeto.  

O diretor finalizou o momento agradecendo a presença de todos e fez o convite 

para que as pessoas não deixassem de participar da Assembleia do Povo Tremembé, que 

ocorreria no mês de novembro do ano corrente. No tocante à educação, tratar-se-ia da 

unificação das escolas para se apontar as conquistas da educação indígena, assim como pensar 

estratégias para continuar avançando em relação aos saberes tradicionais dos Tremembé.  

Participei como observador deste encontro. Abaixo narrarei como se deu a roda de 

com-versação envolvendo gestores, professores, troncos velhos, e demais pessoas presentes. 

História que segue... 
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6.2 Assembleia do Povo Tremembé 

 

“Seu Zé disse que acreditava mais nos bichos e nas 

plantas do que nos homens, quando o assunto era 

chuva”. 

 

Fazia menos de duas horas que o sol despontava no céu, acordando todos os 

viventes com suas matutinas luzes. Os pássaros estavam bem animados, talvez influenciados 

pelos respingos de chuva que “faiscaram” na madrugada. Os afinados penosos pareciam saber 

que a água trazia consigo farturas, talvez aquilo explicasse as alegrias e “cantarolices”. 

Cheguei cedo na EIT da Passagem Rasa. Os próximos três dias seriam intensos, 

pois ocorreria a VII Assembleia do Povo Tremembé. O tema do primeiro dia seria educação 

indígena Tremembé. Haveria uma discussão sobre os avanços conseguidos em relação aos 

saberes da tradição Tremembé na educação, além de deliberações sobre estratégias de ações 

futuras das escolas. O segundo dia seria destinado às questões da saúde, e no terceiro, a 

temática giraria em torno da terra e do meio ambiente. Deter-me-ei apenas ao que foi debatido 

no primeiro dia, por tratar-se mais especificamente do meu campo de pesquisa. 

Alunos e professores davam os retoques finais no espaço que acolheria os 

convidados para a roda de com-versação. Alguns alunos estavam na entrada da escola com a 

tarefa de receber quem chegasse. Encontravam-se em uma casa vizinha à escola pessoas 

idosas, que conversavam animadamente.  

No quintal da casa, praticamente emendado com o terreno da escola, as mulheres 

cuidavam da comida que seria servida durante o encontro. Haveria lanches e almoços 

coletivos. Podia-se ver que teríamos muita fartura no encontro: peixes, camarão, aves, 

tapiocas, cuscuz, sucos... 

Em frente à escola tinha um touro enorme deitado que parecia estar pouco ligando 

para o movimento das pessoas que começavam a chegar. Silencioso, ele observava 

parcimonioso os convidados. Estes também nem ligavam para o bicho com enormes chifres. 

Quanto a mim, fiquei receoso de passar próximo ao animal. Entretanto, fingi-me de corajoso e 

passei do lado da criatura tão imponente, para não me considerarem o único medroso, e ser 

motivo de brincadeiras entre as pessoas. 

Uma música tocou no salão da escola. O som misturava-se com os cânticos dos 

passarinhos e com o barulho do vento, a sinfonia parecia anunciar como seria a polifônica 

Assembleia. 
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As pessoas chegavam devagar, mas vinham em grupos. Elas se cumprimentavam 

e dirigiam-se para a casa ao lado, onde estava posta a comida. O café da manhã ficava à 

disposição de quem quisesse servir-se, e logo após, seria aberto o encontro.  

Enquanto tomávamos o café, ouvíamos as histórias de seu Zé Domingos (2015), 

tronco velho e liderança da Passagem Rasa. Ele dizia que “hoje havia acordado diferente de 

ontem”, afirmando que a cada dia acordamos mudados. Também falou de como adivinhava 

chuvas a partir das atitudes dos bichos, das plantas e da observação da natureza. Seu Zé disse 

que acreditava mais nos bichos e nas plantas do que nos homens, quando o assunto era chuva. 

Afirmava que, sobre os segredos da natureza, os homens ainda precisariam aprender muito. 

Depois de escutarmos suas histórias, dirigimo-noss até a escola para a abertura do 

evento. O diretor da escola saudou a todos. Fez uma oblação aos antepassados e pediu que 

nossas rezas fossem direcionadas aos enfermos. Após variados agradecimentos, aconteceu a 

roda de torém, comum entre os tremembés na abertura de seus eventos.  

 

 

                                              Figura 8 – Abertura da Assembleia do Povo Tremembé 2015 

 
                                                                          Fonte: elaborada pelo autor. 
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Ao final do torém, foi explicitado como se daria o encontro. A dinâmica seria a 

seguinte: haveria expositores e facilitadores. Os expositores falariam das conquistas da 

educação tremembé, e após as falas, os facilitadores mediariam o debate em torno do que 

havia sido colocado. Porém, podia-se fazer apartes durante o discurso. As deliberações 

ocorreriam no final do dia, quando as exposições e os debates fossem esgotados. Antes das 

decisões finais, seriam formados grupos que trariam sugestões de ações para serem votadas 

coletivamente. 

A exposição daquela manhã coube a um jovem gestor da EIT Maria Venâncio. 

Ele ressaltou que a maior conquista de todas foi da professora Raimundinha, liderança já 

falecida, que fundou a Escola Riso da Praia, no início da década de 90. Essa seria a raiz de 

todas as outras aquisições em relação à educação da comunidade. Depois da pequena escola, 

veio outra mais estruturada, a partir de muita luta pelos direitos do povo Tremembé.  

Disse que a nova escola trouxe consigo um nível maior de exigência em relação à 

formação do professor indígena. E hoje, o povo Tremembé era conhecido pela educação, 

mesmo fora do Ceará. Como exemplo, lembrou da participação em um encontro de educação 

intercultural no Piauí, em 2015. Havia por parte dos presentes, segundo ele, o reconhecimento 

do trabalho educacional que os tremembés estavam fazendo. 

Em seguida, pediu aos participantes do encontro que levantassem de suas 

cadeiras, aqueles que fossem professores tremembés. Afirmou que naquele momento havia 83 

professores na região de Almofala, e que 35 professores que atuavam nas escolas tiveram uma 

formação diferenciada. No total, foram 36 formados no nível superior, entretanto, um 

professor havia falecido. 

Falou que existia uma exigência grande da SEDUC quanto à melhoria da atuação 

dos professores tremembés, enquanto profissionais da educação relativos aos conteúdos 

escolares e avaliações, porém, ressaltou que o compromisso maior dos professores deveria ser 

com o povo Tremembé, referindo-se à autonomia das escolas e ao trabalho com os saberes 

tradicionais. 

Dona Diana (2015), tronco velho e liderança da Varjota, pediu a palavra e falou 

sobre a conquista das escolas tremembés. Disse que, quando menina, nunca havia ido à escola 

para estudar porque naquele tempo não havia condições favoráveis, mas que, mesmo assim, 

agradecia ao pai, pois a educara no trabalho e também a ensinara a destinar respeito pelas 

pessoas e a fazer amizades. Ressaltou que ir à escola hoje estava mais fácil, pois tinha lugar 

na escola para quem quisesse, diferente do seu tempo de menina.  
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Lembrou em vozes firmes que quem havia “puxado” o movimento das escolas 

indígenas eram os mais velhos que não sabiam ler e nem escrever. E que os professores 

entraram no movimento depois. Destacou que a escola da comunidade da Varjota funcionava 

em um salão, e que muitos alunos tinham de estudar em Itarema, mas sofriam xingamentos e 

eram discriminados. Eles se sentiam diferentes. Mas ela sabia que os tremembés tinham sua 

própria história, e que ela desejava uma escola que ensinasse a estudar e trabalhar. 

Por fim, registrou que a primeira escola ampliada foi a da Varjota, a Escola Jose 

Cabral de Sousa, que levava o nome de seu avô. E que a escola da praia era a mais antiga, 

onde também funcionava em um salão. Porém, da escola da Varjota, que foi a primeira a ter 

uma reforma na estrutura física, sairiam os “outros galhos”.  

Um professor da escola da Tapera, que ouvia respeitosamente D. Diana, comentou 

sobre a dificuldade e a discriminação que sofriam quando não existiam as escolas indígenas, 

além de destacar a importância que hoje as escolas tinham para a luta dos tremembés. 

Ele revelou que quando ia para a escola em Itarema, “os colegas” ficavam 

perguntando quantos calangos assados ele havia comido naquele dia. Disse que se sentia 

colocado para baixo e muitas vezes desejou desistir de estudar. Daí, começaram a enxergar 

outros caminhos. Perguntavam-se: por que não fazer uma escola nossa? Por que não criar uma 

escola que realmente trate dos nossos interesses? Por que não fazer uma escola que valorize 

aquilo que nós sabemos? Lembrou que a escola teria sido pensada para atender a cultura dos 

tremembes. 

Segundo ele, a escola indígena foi pensada para garantir a terra. A ideia foi 

construída coletivamente. E o objetivo maior seria atender as causas dos tremembés, sendo a 

maior delas a luta pela terra. Concluiu a sua participação momentânea com a frase:  

 
A questão indígena é focada na terra. Porque sem a terra não há o índio. Com 

certeza, daqui a dez anos, a nossa perspectiva ainda será essa: que a escola reforce a 

luta e luta reforce a escola. Para isso é importante manter na mente a frase criada 

pela D. Diana que cabe muito para as escolas Tremembé que é: ‘Queremos uma 

escola que não mude nosso jeito de ser’, pois só dessa forma, vamos continuar 

firmes na luta. (Professor EIT Tapera, novembro de 2015). 

 

Uma simpática professora da EIT Maria Venâncio falou da formação do MITS. 

Pontuou sobre a importância da participação das lideranças na formação dos professores. Ela 

se mostrava preocupada com a educação dos alunos e sugeriu que tivessem como base os 

ensinamentos das lideranças mais velhas. Assinalou que os conteúdos de sala deviam estar 

vinculados à vida dos tremembés. 
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Outra professora disse ser importante trazer os troncos velhos para dentro da 

escola. Achava fundamental entrevistá-los, mas os queria ensinando diretamente na escola, 

pois a participação direta deles em sala seria muito rica. Desejava que eles contassem suas 

histórias, aconselhassem os pais, professores e alunos, além de ensinarem os saberes na 

prática. 

O professor da Escola da Tapera concordou com a fala da companheira de 

trabalho e lembrou de uma etapa da formação do MITS, em que o cacique ministrou uma 

disciplina sobre os saberes que brotavam do céu, da terra e do mar em relação à pesca. Disse 

que apesar de não ter ido, ouviu os relatos dos professores posteriormente, quando houve um 

momento em que os cursistas foram para o mar à noite. Disse que aquilo era excelente, 

porque a aula saia da teoria e ia para a prática. O conteúdo estava relacionado aos saberes 

tradicionais da pesca. A saber: como se fazia um curral de pesca, como orientar-se no mar 

altas horas da noite através das estrelas, ou mesmo, como saber o tipo de vento para a 

navegação para retornar a terra.  

Entre os presentes, havia uma ex-aluna do MITS que agora trabalhava como 

professora na escola da Tapera. Ela tinha participado da aula sobre a pesca, e fez o seguinte 

relato sobre as impressões que teve: 

 
Essa experiência da pesca foi muito significativa para mim. A gente nunca se 

esquece, né! Uma coisa é você estudar a teoria e outra coisa é estudar na prática. 

Porque a disciplina ensinava os saberes do mar, do céu e da terra. E aí quando 

chegou na parte do mar foi falado como era a pescaria e como era a vida do pescador 

no mar. Então, levaram a gente para vivenciar um dia de pescaria. A gente já tinha 

visto a teoria em sala. Depois fomos vivenciar na prática como era a vida de um 

pescador no mar. A gente não conseguiu passar o dia todo porque teve gente que se 

embebedou e passou mal, então a gente teve que voltar, mas eu ainda pesquei alguns 

peixinhos. Mas me valeu a pena, eu nunca mais me esquecerei de uma disciplina 

daquela. Foi muito boa a disciplina, pois juntou a teoria e a prática”. (Professora da 

EIT da Tapera, novembro 2015). 

 

O que aconteceu no MITS relativo à aceitação do cacique e de outras lideranças, 

como “legítimos” professores, ao lado de outros professores da universidade, era o 

reconhecimento e a valorização do saber de experiências feito no diálogo com o saber 

acadêmico. Dessa forma, criou-se a possibilidade de experimentar novas metodologias, e 

formas de produção de conhecimento no curso. Aqui no caso, a aula sobre a pesca tradicional. 

A diversidade epistemológica, de acordo com Pozzer e Cecchetti (2016), tende a 

estimular o diálogo entre múltiplos saberes e ultrapassam as atuais regras de validação 

científica que privilegiam a ciência moderna. Portanto, vai no sentido de desenvolver episte 

(me) todologias que enfrentem e superem a colonialidade do ser e do saber. 
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Nesse sentido, o primeiro passo consiste em romper com a oposição teoria versus 

prática, episteme versus método. Esta divisão consiste em uma herança da 

civilização greco-romana, nas quais a tarefa de pensar, saber e discursar eram de 

natureza dos homens livres pertencentes às classes dirigente, enquanto praticar, fazer 

e aplicar eram consideradas próprias dos escravos´. (POZZER e CECCHETI, 2016, 

p. 21-22). 

 

Cabe chamar a atenção para o fato de que na maior parte das culturas o saber é 

válido quando o seu detentor pode demonstrá-lo aos demais. Portanto, há uma 

interdependência entre o que se pensa/conhecer e o que se faz/prática, ou de outo forma, entre 

o dizer e o fazer. Dessa maneira, saber algo significa fazer relações com as práticas sociais.  

Este pensamento sobre o saber dialoga com uma frase do cacique João Venança 

(novembro de 2015), proferida na Assembleia: “saber que vale é aquele que serve para viver”. 

Então, saber válido seria o saber que nos ajuda a viver melhor no mundo. 

Babi Fonteles, coordenador do MITS, (novembro de 2015), que também estava 

presente no encontro, trouxe uma definição interessante sobre pesquisar. Para ele, pesquisar 

seria produzir a própria vida. Pesquisa de valor seria aquela que ajuda a melhorar a vidas das 

pessoas.  

A assembleia prosseguia com a fala de um professor da EIT do Mangue Alto. Ele 

valorizou como ponto positivo a unificação que estava havendo entre as escolas. Disse que a 

comunicação tinha melhorado e que o compartilhamento entre as escolas de atividades era 

uma ação interessante. Dessa forma, as escolas aprendiam umas com as outras. 

Falou também sobre a formação dos professores em relação aos conhecimentos 

acadêmicos que agora estavam mais acessíveis com a formação do MITS. Segundo ele, os 

tremembés tinham de aprender o conhecimento dos brancos e os seus próprios. O branco só se 

preocupava em aprender o conhecimento dele, mas a aprendizagem dos tremembés seria 

duplicada. Assim, a responsabilidade deles seria maior. 

O cacique João Venança (2015) complementou a ideia do professor, dizendo que 

a educação Tremembé devia caminhar emparelhada com a educação do branco, mas tinha 

uma diferença fundamental; na escola do branco as coisas vinham de cima para baixo, e na 

educação Tremembé, as coisas tinham de vir de baixo para cima. A educação deveria vir das 

bases, apoiada na própria cultura Tremembé. 

Quanto às palavras do cacique sobre a educação dos brancos, podemos fazer 

associação com a educação eurocentrada, geralmente pensada nos “andares” de cima, e depois 

descem para a escola. Nesse modelo, quase não há espaço para outras formas de 

conhecimento que não sejam aquelas validadas pela ciência. Entretanto, o que estavam a fazer 
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os tremembés passava pela valorização dos seus saberes, sem desconsiderar os outros, o que 

seria importante para a formação deles. 

Faziam antropofagia cultural (Barcelos, 2013), pois os tremembés devoravam a 

cultura “estranha”, a do diferente, e a partir dessa devoração, criavam e inventavam o que 

interessava a eles, para usar em benefício de suas lutas. 

É desse modo que os tremembés se fortalecem. Eles tiram proveito de tudo aquilo 

que lhes é ofertado, mesmo que aparentemente pareça ruim, mas extraem o que podem para 

ficarem mais poderosos. O que parece às vezes ser subserviência consiste em estratégia para 

engolir o que é do outro e incorporar em favor de sua cultura.  

Trago aqui alguns exemplos dessa afirmação. A discussão em torno do currículo 

das escolas Tremembé vinculadas à SEDUC. Esta secretaria objetivava fazer um currículo 

comum a todas as escolas indígenas do Ceará e convidou uma representação Tremembé para 

uma reunião, na qual haveria a apreciação de uma proposta curricular em elaboração a ser 

adotada. Antes que acontecesse a reunião, em que ocorreria a aprovação da proposta, os 

tremembés organizaram encontros para entenderem melhor os componentes curriculares. 

Fizeram seminários com todas as escolas para levar como proposta um currículo diferenciado 

que estivesse relacionado ao contexto deles e valorizasse a cultura local.  

A proposição curricular dos tremembés ainda estava em discussão e trazia, como 

eixos centrais, a cultura, o artesanato, a política e a espiritualidade. Para isso, contaram com 

apoio de parceiros como Sônia Malaquias, educadora, que já havia trabalhado vários anos na 

SEDUC, e Marly Schiavini, que era vinculada à Igreja Metodista e fazia um trabalho 

pedagógico junto às escolas indígenas tremembés. As duas já tinham boa experiência com 

assuntos educacionais.  

Outro exemplo, diz respeito ao próprio MITS, que teve a participação do cacique, 

pajé e outras lideranças, como professores do curso, reconhecidos como sabedores da cultura 

tremembé. Os professores universitários detinham os conhecimentos acadêmicos vinculados 

às suas pesquisas junto aos Tremembé, mas provavelmente nem todos eram sabedores das 

práticas culturais. Então, foi enriquecedora a experiência de juntar o conhecimento acadêmico 

e o saber de experiência feito (FREIRE, 1983) dessas lideranças. Dessa forma, ocorreu um 

diálogo em que todos aprendiam e ensinavam de algum modo. 

Vale ressaltar que os trabalhos de TCC apresentados pelos professores cursistas - 

mesmo com a exigência das agências educacionais nacionais de serem trabalhos 

individualizados nos padrões acadêmicos - foram feitos em equipes. Portanto, produzidos de 

modo coletivo, como gostam de fazer os tremembés. Dizem eles: “o bom é fazer junto”. E 
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ainda; as temáticas escolhidas para a realização dos trabalhos estavam fortemente conectadas 

com suas vidas. Ou seja, aprendiam o jeito de fazer acadêmico, mas sem esquecer o seu jeito 

de ser.  

Outra metáfora possível para se falar do diálogo com outras culturas sem se tornar 

subalternizada a ela diz respeito à imagem de algumas casas que pude ver e visitar junto aos 

Tremembé. Essas casas me chamaram a atenção pela arquitetura. Era uma só casa dividida em 

duas: uma mistura da casa de taipa com a casa de alvenaria.  

Eles construíam a casa de alvenaria, moderna, na frente do terreno, mas colado a 

ela ainda permanecia a antiga casa de taipa. Eles não abriam mão dos objetos antigos: fogão à 

lenha, pote, bancos de madeira, esteiras, apetrechos de pesca, cabaças, redes de tucum, que 

ficava na parte antiga da casa. Já na casa de alvenaria estavam os móveis mais modernos: 

televisão, camas, armários, cadeiras de plástico, dentre outros.  

Todavia, quando eu chegava a casa, eles me convidavam para ficar na parte 

antiga. As comidas e as conversas com os troncos velhos geralmente aconteciam nessa parte 

da casa. O novo estava presente, mas em convivência com o antigo que permanecia ali com 

muita força.  

Outro exemplo de antropofagia pode ser verificado a partir da comparação entre o 

cajueiro e o coqueiro. Aqui falo dessas duas culturas agrícolas que estão muito presentes na 

terra, na história e na vida dos Tremembé. De certa forma, representam “culturas 

conflituosas”, mas que ocupam o mesmo território Tremembé. 

O coqueiro é imponente e simbolicamente representa a cultura invasora e a 

empresa que lá se instalou e apossou-se das terras dos tremembés. Essa ação tem trazido 

prejuízos sociais, econômicos, ambientais e culturais para o povo Tremembé. No dizer do 

tronco velho Zé Domingo (2014), “embaixo de coqueiro não nasce planta”, referindo-se á 

monocultura que sufoca outras culturas. 

O cajueiro faz parte da cultura Tremembé. Ele é resistente, acolhe as pessoas em 

sua sombra, produz frutos que podem ser doces ou azedos, que são comidos ou transformados 

em bebidas, como o mocororó. 

O coqueiro e o cajueiro estão presentes na maioria dos quintais das casas do povo 

Tremembé. O índio Tremembé se alimenta de ambos para se tornar mais forte e resistente. 

Assim é a luta diária do povo Tremembé; alimenta-se de outras culturas, inclusive a invasora, 

mas sem abrir mão dos seus costumes.  

Entendo que essa é uma postura descolonializante avançada. À medida que não se 

rejeita de imediato a “cultura invasora”. “Come-se” dela para se beneficiar do que ela pode 
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oferecer. Entretanto, pegando o exemplo da comida como alerta, ou seja, o coco, há de se ter 

cuidado ao alimentar-se. Porque comida demais pode causar dor na barriga, como dizia minha 

sábia avó, ao notar a nossa gula diante de um alimento, que aos nossos sentidos, parecia muito 

saboroso.  

A manhã estava se vencendo quando uma professora pediu a palavra para mostrar 

sua preocupação com a perda dos troncos velhos. Avisou que ultimamente eles estavam 

adoecendo, e muitas lideranças estavam morrendo, e os saberes estavam indo com eles. 

Portanto, havia a necessidade urgente de fazer os registros de suas histórias. Também se 

mostrou preocupada com a continuidade dos saberes tradicionais.  

Uma colega completou sua reflexão e afirmou que aquilo era realmente 

preocupante. Porém, na escola onde ela trabalhava, algumas iniciativas estavam sendo 

tomadas, como: trazer as lideranças para sala de aula e fazer rodas de conversa; ou, então, 

levar os alunos até a casa das lideranças para fazer pesquisa, escrita de pequenas cartilhas e 

livretos com essas histórias com o objetivo de aprender seus saberes. O material ficaria 

disponível para ser trabalhado com os alunos. 

Já era quase meio dia, quando fomos avisados que era chegada a hora de 

suspender o debate e dar vez ao almoço. A parte da tarde seria aproveitada para a definição de 

ações que pudessem contribuir com a educação das escolas tremembés. Haveria reuniões de 

grupos no sentido de pensarem proposições que seriam “defendidas” e votadas. Algumas 

propostas foram aprovadas: formação dos professores tremembés que juntasse conhecimentos 

acadêmicos e saberes tradicionais; maior união das escolas tremembés, incluindo a unificação 

de calendário de trabalho; currículo que privilegiasse os conteúdo e métodos relacionado à 

cultura Tremembé; definição de perfil específico dos professores no que diz respeito à ligação 

com os saberes e as lutas dos tremembés; engajar a juventude nas atividades escolares; maior 

participação das lideranças na formação dos professores; trazer as lideranças para sala de aula 

ou levar os alunos para a casa das lideranças para fazer o trabalho de pesquisa e aprender na 

prática seus saberes; fazer registros das histórias dos troncos velhos para serem trabalhadas 

com os alunos das escolas e para ela não se “perderem”.   

Ao final da tarde, os passarinhos da manhã pareciam sonolentos. Os bichinhos 

diminuíam o seu canto com a proximidade da noite. O sol anunciava que sumiria antes da 

hora seguinte. O cansaço tomava conta de nossos corpos, pois o calor da tarde roubou muito 

de nossas forças. Era hora de ir para casa e descansar, visto que nos dois dias seguintes, 

haveria muito para com-versar na Assembleia. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
“Ouvi entre os professores das escolas que os troncos 

velhos eram considerados livros vivos da memória 

Tremembé. Para mim, eles são memórias vivas que 

nenhum livro conseguirá abarcar. Eles podem até 

constar nos livros, mas os livros nunca alcançarão a sua 

totalidade” (ELEOMAR DOS SANTOS). 

 

A minha pretensão nessa pesquisa consistiu em compreender os modos de 

aprender-ensinar dos troncos velhos tremembés de Almofala (CE) no que diz respeito aos 

saberes da tradição. Saberes que brotam da relação com a terra, o céu, os rios e o mar, e que 

se materializam nas narrativas (ditos), práticas culturais (feitos) desses a (u) tores. E, como 

desdobramento, identificar que ações pedagógicas estavam sendo promovidas pelas Escolas 

Indígenas Tremembés (EIT’s), no intuito de preservar e dar continuidade aos saberes. Para 

tanto, entrelacei minha vida com a vida dos tremembés e fui narrando como se deu o encontro 

e a pesquisa. 

Os troncos velhos são contadores eloquentes de suas experiências. Os seus dizeres 

não se distinguem dos seus fazeres. O dito está no feito e o feito no dito. Encanta-nos com a 

palavra, o silêncio, o gesto, a ação, o conselho, “o carão”. Tudo faz parte do “repertório” que 

auxilia na transmissão da tradição.  

O diálogo foi o caminho escolhido para acessar as suas histórias e um pouco de 

suas vidas. A pesquisa foi feita como dança coletiva “que nem” o torém, em que os troncos 

velhos são os principais dançadores. Os nossos encontros aconteceram inicialmente a partir de 

visitas em seus domicílios, nas quais podíamos “com-versar” durante horas. Porém, fui 

percebendo que, para compreender o que me diziam, eu precisava ir além e vivenciar suas 

práticas para “persentir” (perceber e sentir) o que me diziam. A essa etapa chamei de com-

versa-ação, que seria a ação de uma prática conjunta entre o pesquisador oficial e parceiro (s) 

de pesquisa. À proporção que acontecia a prática, havia o diálogo sobre o que estava fazendo, 

ou não, a depender da prática. Assim, fui “coletando” suas histórias. Depois fiz empréstimo 

de minha escrita para recontá-las.  

Nas histórias dos troncos velhos, busquei coerência e respeito com os seus ditos e 

feitos. Valorizei a oralidade e suas diversas formas de expressão. Procurei escrever as 

histórias da maneira como eles me contavam. Almejei recontá-las de forma dialogada, sem 

querer interferir na riqueza e profundidade de seus dizeres e fazeres, que, ao meu ver, traziam 

muita sabedoria. Houve momentos em que fiz quase um “relato cru” de nossas com-versas ou 

com-versações, porque não queria perder nada do que diziam. 
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Fiz essa opção por entender que cada narrador e narrativa têm suas singularidades. 

Preferi disponibilizar minha escrita aos seus ditos, em vez de incorrer em interpretação 

individual que pudesse empobrecer os conteúdos que “brotavam” de suas sabedorias, pois 

entendi que a realidade que percebemos carrega os nossos atravessamentos, e, portanto, o que 

fazemos é uma interpretação da realidade a partir da nossa educação e dos nossos padrões 

culturais. Então, resolvi amiudar as minhas interpretações, ou julgamentos, e ser mais fiel ao 

que foi me dito e feito, e como me foi dito; inclusive respeitando a linguagem, mesmo que ela 

possa até ser taxada de coloquial ou “cheia de erros” de pronunciamentos pelo leitor; mas fiz 

essa escolha por respeito e valorização aos ditos e feitos dos tremembés e pela boniteza que 

carrega a sua oralidade. 

Reorganizei cada história dentro de uma estrutura textual onde dentro do enredo 

eu apresento o cenário em que ocorreu o diálogo; a descrição de personagens; o problema e o 

desfecho. Vale dizer que os modos de aprender-ensinar dos troncos velhos estão definidos 

dentro do corpo das histórias, apresentado pelos próprios, por intermédio de suas narrativas, 

porém, ao final de cada uma delas fiz uma síntese para destacar os “achados” da pesquisa 

relativo aos modos de aprender-ensinar dos troncos velhos. 

Os saberes tradicionais mais citados no trabalho entre os tremembés, em especial, 

pelos professores, foram: o torém, a pesca artesanal, a farinhada, artesanato de palha, a feitura 

do mocororó, rezadeiras e curandeiras, medicina tradicional, artesanatos feitos de diversas 

matéria prima: palha, penas, sementes, búzios, dentre outros. 

Sobre os modos de aprender os saberes dos troncos velhos que brotam da relação 

com a terra, o céu, os rios e o mar, podemos dizer que estão intimamente ligados à 

convivência comunitária, principalmente, às relações familiares. Geralmente, inicia-se a 

aprendizagem a partir dos parentes ou pessoas mais próximos. O aprender a fazer ocorre 

inicialmente pela observação de ver o outro em ação; fazendo junto com o outro; ou mesmo 

elaborando na própria imaginação para só depois fazer. 

 Essa perspectiva dialoga com o pensamento de Brandão (1993) sobre as situações 

de aprendizagem em que se dão fora da escola, onde as pessoas do grupo trocam bens 

materiais entre si ou trocam serviços e significados. 

De outro modo, a aprendizagem ocorre por intermédio da providência divina, 

como era o caso de D. Maria Bela, a rezadeira e curandeira. Ela já nascera com saberes 

adquiridos concedidos por Deus, mas tal saber necessitaria de desenvolvimento terreno, tendo 

outra pessoa mais experiente que auxiliasse nesse trabalho. 
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E, por fim, aprendizagem que ocorre através das experiências com os elementos 

da natureza nas relações dos humanos com as plantas, os rios, o mar, o céu, ou mesmo com os 

encantados que transitam entre céu e a terra. Neste sentido, a manutenção e a continuidade 

dos saberes tradicionais, a partir dos troncos velhos, depende sobremaneira das relações 

comunitárias e da garantia do território onde se dão as relações com os elementos da natureza. 

Dessa forma, a luta pela terra é sem dúvida a maior luta de todas para os tremembés, pois a 

ela está ligada diretamente a existência material e cultural desse povo.  

Quanto ás ações pedagógicas que estavam sendo promovidas pelas Escolas 

Indígenas Tremembés (EIT’s), no intuito de preservar e dar continuidade aos saberes 

tradicionais, pudemos presenciar dois momentos que contribuíram para que tivéssemos acesso 

ao trabalho feito nas escolas, mesmo que de forma indireta, a saber: O Seminário URU da 

Diversidade dos Saberes Tremembés e a VII Assembleia do Povo Tremembé. 

Sobre o Seminário do URU, as ações apresentadas pelas escolas diziam respeito à 

preocupação em registrar e aprender os saberes dos troncos velhos. Para tanto, faziam projetos 

em que eles se tornavam professores, ou visitavam a escola para compartilhar seus saberes, ou 

recebiam visitas em suas casas de professores e alunos para serem entrevistados.  

Como exemplo de atividade pode-se citar os registros de histórias dos 

antepassados e suas lutas; oficinas de produção de objetos da cultura Tremembé que estavam 

desaparecendo da comunidade; projeto sobre recursos naturais e alimentação tradicional; 

histórias de bichos que fazem parte da vida dos tremembés; limpeza em mutirão do Lagamar; 

aulas teóricas-práticas sobre os saberes tradicionais. 

Quanto à Assembleia do Povo Tremembé, o debate se deu no sentido de permitir 

que os presentes trouxessem suas experiências e ideias para a implementação de uma 

educação assentada na tradição e de viés descolonializante. 

O que concluo, a partir desse encontro, é que as escolas estavam preocupadas com 

a continuidade dos saberes dos troncos velhos. Visto que; a formação dos professores 

tremembés não podia prescindir dos saberes tradicionais, além dos saberes acadêmicos; 

existia o desejo de maior união das escolas tremembés, incluindo a unificação de calendário 

de trabalho; os tremembés lutavam por um currículo que privilegiasse os conteúdos e os 

métodos relacionados à sua cultura; buscavam a definição de perfil específico de professores 

no que diz respeito à ligação com os saberes e as lutas deles; procuravam engajar a juventude 

nas atividades escolares; queriam a maior participação das lideranças na formação dos 

professores; motivavam trazer as lideranças para sala de aula ou levar os alunos para a casa 

das lideranças para fazer o trabalho de pesquisa e aprender na prática seus saberes. Faziam 
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registros das histórias dos troncos velhos para serem trabalhadas com os alunos das escolas e 

para não se “perderem”. Podemos destacar também a marcha anual do 7 de setembro, 

promovida em favor da luta dos tremembés, em que a cada ano é escolhido um tema 

específico.  

Creio que essa pesquisa possa vir a contribuir, de algum modo, para somar-se à 

educação do povo tremembé, trazendo para o fazer pedagógico os saberes dos troncos velhos 

e suas peculiaridades, assim, quem sabe, como desdobramento, o material possa subsidiar a 

formação de professores da EIT’s, além de ser aproveitada em outros espaços educativos 

dentro de uma perpectiva descolonializante. 

Por enquanto, vou me despedindo desse momento, mas a dança (pesquisa) 

continua, pois desejo socializar o trabalho com os tremembés. Eles poderão fazer ponderações 

no sentido de concordar, modificar, ou acrescentar algo que faltou. Ficou combinado com os 

professores, inclusive a pedido deles, que cópias do trabalho final ficarão à disposição nas 

EIT’s. Também desejo entregar as histórias dos troncos velhos a eles, ou a seus familiares, 

caso já tenham partido. Por fim, registro aqui o meu desejo de vida longa aos troncos velhos 

tremembés, pois temos muito a aprender com eles. 
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