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RESUMO: 

 

O Torém é uma dança de roda ancestral realizada pela população indígena Tremembé 

da localidade de Almofala, distrito de Itarema no Ceará. Nesta pesquisa, buscamos 

identificar como o Torém faz parte do cotidiano escolar da Escola Indígena Maria 

Venância. A ideia foi verificar os contributos da inserção do Torém como prática 

pedagógica e temática de estudo para o fortalecimento da singularidade cultural do povo 

Tremembé, considerando os referenciais da colonialidade/descolonialidade. Para tal, 

nos utilizamos dos referenciais metodológicos da etnografia. Nesse percurso, 

acompanhamos os momentos dedicados à realização do Torém na Escola com os alunos 

do ensino fundamental. Participamos das disciplinas “Torém e Espiritualidade 

Tremembé”, no ensino médio, e “Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade 

Tremembé”, no ensino superior, e realizamos entrevistas do tipo narrativa, com a 

finalidade de compreender o significado que os professores atribuem à dança do Torém. 

Verificamos que, atualmente, o Torém além de prática social se configura como prática 

pedagógica e disciplina da matriz curricular da Educação Escolar Diferenciada Indígena 

Tremembé. O Torém, como pratica pedagógica na EEDITE, tem a função de ensinar as 

crianças o canto e a dança desse ritual. Como disciplina curricular o Torém favorece o 

reconhecimento e a valorização da cultura Tremembé, pois possibilita discutir temas 

como política, espiritualidade, lazer.  

 

Palavras-chave: Torém. Educação Indígena. Tremembé. Espiritualidade. 

Ancestralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The Torém is an ancient circle dance performed by the Tremembé indigenous 

population of the town of Almofala, Itarema/Ceará. In this research we seek to identify 

how the Torém is part of the everyday school life of Indigenous School Maria 

Venância. The idea was to investigate the contributions of Torém as pedagogical 

practice and as thematic study to strengthen the cultural uniqueness of the Tremembé 

people, considering the references of colonialism / descolonialim. To do this, we use the 

methodological references of ethnography. In this trajectory, we observe the moments 

devoted to the Torem in school with elementary school students. We participated in the 

disciplines "Torém and Spirituality Tremembé" in high school, and " Torém: Science, 

Philosophy and Spirituality Tremembé" in higher education,and we conducted narrative 

interviews, to know which meanings are attributed to dance Torém by teachers. 

Currently, We found that the Torém, beyond a social practice, is also a pedagogical 

practice and a discipline of the curriculum of the School Differentiated Indigenous 

Tremembé Education. The Torém as pedagogical practice in EEDITE, serves to teach 

children the corner and the dance of this ritual. As a curricular discipline Torém favors 

the recognition and appreciation of Tremembé culture, it allows discuss topics such as 

politics, spirituality, leisure. 

 

Keywords: Torém . Indigenous education. Tremembé Spirituality. Ancestry. 
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1. A NOSSA HISTÓRIA ESTA NA MEMÓRIA E NÃO PODE SE 

PERDER. 
 

 

“O senhor dono da casa 

Licença quero pedir 

O senhor dono da casa 

Licença quero pedir 

Meia hora de relógio 

Para nós se divertir 

Para nós se divertir 

Aoi vevê tem manimbó 

Aniava a guretê, aniava a guretê 

Quando eu aqui cheguei 

Nessa casa da alegria 

Quando eu aqui cheguei 

Nessa casa da alegria 

Abriu-se as portas da frente 

recendeu a rosária 

recendeu a rosária 

Ai meu coração bem me disse: 

Aqui tem moça formosa 

Aqui tem moça formosa 

Aoi vevê tem manimbó 

Aniava a guretê, aniava a guretê.”  

(Louvação que inicia o Torém) 

 

Círculo formado, braços abertos com mãos que se encontram e se mantêm 

dadas. Ao centro da roda, comumente, duas pessoas em pé seguram, cada uma delas, 

um maracá. Os pés da maioria estão descalços. Estar descalço parece ser o desejável, 

mas não é uma regra. Num instante o maracá é agitado, primeiramente em leves e 

rítmicas batidas, acompanhando a louvação acima transcrita. Um pedido de licença aos 

encantados, aos responsáveis pelo lugar, aos presentes, para em seguida iniciar o ritual 

do Torém. Todos ficam parados em seus locais permanecendo a configuração circular.  
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Logo em seguida, o maracá volta a ser agitado em pequenas batidas, e então 

começa a dar ritmo aos movimentos e à música que se seguem. Batidas mais lentas ou 

mais rápidas soam a depender da canção entoada. O grande círculo, formado pela união 

das mãos, e nem sempre perfeitamente simétrico, começa a se movimentar. A duração 

desse momento e a quantidade de músicas cantadas ficam ao encargo de quem está 

conduzindo a rodada, e da aparente disposição dos participantes. Chegando a um acordo 

quase sempre não verbalizado que é hora de findar a dança, todos se baixam ficando de 

cócoras. O maracá é novamente agitado em movimentos circulares, eles se levantam e 

se dirigem às salas de aula.  É assim que semanalmente se iniciam e se encerram as 

atividades na Escola Indígena Maria Venância.  

O Torém é uma dança de roda realizada pelo povo Tremembé, os primeiros 

registros sobre ele remontam a segunda metade do século XIX (OLIVEIRA JÚNIOR, 

1998). Esta é a atividade que dá inicio as aulas no ensino fundamental toda semana, 

sendo realizada, comumente, nas segundas e nas sextas-feiras. A execução desse 

momento tem o objetivo de sacralizar o abrir e o encerrar da programação escolar 

semanal. Nesse sentido, se por alguma razão a semana letiva começar em um dia que 

não corresponda à segunda, ou encerrar em um dia que não corresponda à sexta, o 

momento de dançar o Torém acompanhará essa movimento. 

“Aniava a gurete” é uma louvação. Ela tem o sentido de pedido de licença 

para iniciar a dança do Torém na Escola Indígena Maria Venância. Somente depois de  

ser entoada, as músicas do Torém começam a ser cantadas. Foi, portanto, com essa 

mesma louvação que iniciamos esse trabalho, que disserta sobre a relação entre a escola 

diferenciada indígena Tremembé e o ritual do Torém. 

Essas primeiras linhas são apenas para situar o leitor sobre a dinâmica dessa 

dança que, historicamente, está associada ao povo Tremembé, e vem sendo utilizada 

como elemento diferenciador, agregador e legitimador do grupo em torno de uma 

concepção étnica indígena Tremembé, o que contribui com sua visibilização como povo 

indígena. E, também, para situá-lo no contexto da Escola Diferenciada Indígena 

Tremembé (EEDITE
1
). 

                                                           
1
 Inicialmente iríamos utilizar a expressão EDITE em conformidade com as observaões apresentadas por 

Fonteles (2003), que a utiliza: “1) A sigla economiza palavras; 2) O nome feminino  Edite lembra 

também o verbo editar, sugerindo que esta escola tem algo de novo a publicar e a tornar conhecido, em se 

tratando de educação escolar no Ceará”. Sendo a segunda razão apresentada por ele a mais significativa 

para nosso desejo de adotar o termo, contudo acrescentamos um E a sigla para fazer referencia ao 

contexto escolar, uma vez que nosso foco de análise foi esse. Reconhecemos que o processo educativo 

acontece em todos os espaços, não apenas no escolar, ou nos institucionalizados com tal finalidade.  
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 A dança do Torém (FIGURA 01) é um elemento da cultura que, 

atualmente, faz parte do contexto escolar como atividade pedagógica realizada duas 

vezes na semana, como temática estudada no ensino fundamental na disciplina de 

“História Tremembé”, no ensino médio na disciplina de “Torém e Espiritualidade” e no 

ensino superior na cadeira “Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé”. 

Nessas duas últimas disciplinas o Torém é abordado na sua relação com a 

espiritualidade Tremembé. A presença do ritual do Torém na EEDITE se relaciona com 

o projeto presente/futuro de re/construção histórica, jurídica e subjetiva dessa etnia. No 

contexto da educação indígena, o Torém ‘é um dispositivo de experimentar o devir 

Tremembé’ (FONTELES, 2003; 47), uma maneira de experienciar a cultura indígena e 

se reafirma como tal. 

 

Figura 01 – Roda de Torém com alunos do ensino médio para iniciar a semana de aula 

na Escola Maria Venância, Abril 2015. 

Fonte: arquivo pessoal autora (2015). 
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Ressaltamos
2
 que a EEDITE é uma experiência que vem se gestando, entre 

os Tremembé, desde o ano de 1991 até a atualidade, e quem tem por principal objetivo 

fortalecer a cultura
3
 e autonomia desse povo e contribuir com a lutar pela reconquista e 

demarcação territorial. Isto também se associa ao propósito fundamental do Torém.  

A experiência dos Tremembé com a educação escolar diferenciada, segundo 

Fonteles (2003) e o Plano Político Pedagógico (PPP) da Escola Maria Venância, 

remonta ao ano de 1991 e se desenvolveu na localidade da Praia sem nenhum apoio da 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará (SEDUC) e do Município de Itarema. Só 

sendo reconhecida oficialmente em 1997. 

A primeira Escola Indígena Tremembé se chamou “Alegria do Mar”. A sua 

gênese é associada ao enfrentamento de preconceitos sofridos pelos estudantes 

indígenas que frequentavam as escolas convencionais
4
 da região de Almofala. Essa 

primeira experiência com a EEDITE, iniciada em 1991, durou apenas dois anos, quando 

pela carência de recursos foi obrigada a fechar as portas.  

Somente em 1995, eles deram continuidade à proposta da escola, desta vez 

com o apoio de um casal da Igreja Presbiteriana de Maringá que foram trabalhar na 

comunidade em torno da educação indígena.  A escola foi reaberta e passou a funcionar 

na casa da mãe do atual Cacique. Anos depois, foi construída uma estrutura física para 

abrigar a escola, ela era de palha de coco, e a própria comunidade era responsável por 

sua manutenção.  

 

A gente não tinha pra onde... A gente tinha outras escolas pra estudar, mas 

devido ao preconceito muito grande naquele tempo pro índio, as nossas mães 

acharam melhor a gente não ir. A gente tinha medo mesmo. Até hoje, muitos 

alunos tem medo ainda do preconceito que tem na escola quando se diz que é 

índio, né? E aí, nisso ela [Raimunda Marques, falecida filha do atual Cacique 

e primeira professora da escola indígena] foi ensinando a gente a ler e a 

escrever numa casinha ali, ali perto da minha casa, que era um salão de palha.  

É perto da minha casa ali, onde, onde hoje é um morro bem grandão. Em 

frente à minha avó, ali não tinha um morro não, ali era um salão que tinha. A 

Raimunda ensinava a gente ali, a ler e a escrever e dançar o Torém. Só que 

ela fazia diferente o Torém, toda tarde, tardizinha assim... Ela levava os 

alunos pra praia. Levava a gente pra praia, e lá a gente dançava o Torém, as 

músicas do Torém (Professora G. Entrevista, fevereiro de 2014). 

                                                           
2
 Utilizarei a primeira pessoa do plural quando me referir a atividades desenvolvida através do diálogo 

bibliográfico, para as atividades desenvolvidas em parceria com o Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Educação Ambiental Dialógica. Utilizarei a primeira pessoa do singular quando me referir a vivências e 

impressões pessoais minhas, ao longo da pesquisa.  
3
Utilizamos a expressão fortalecimento da cultura, pois é assim que os Tremembé que circulam no 

Espaço da Escola Maria Venância se referem à EEDITE. Contudo  não se trata de preservar, resgatar, 

conservar ou fortalecer a cultura indígena Tremembé, e sim de respeitar e reconhecer  as idas e vindas, o 

movimento interno da própria cultura experienciado pelo grupo (FREIRE; 2013). 
4
 Eles chamam de escola convencional as escolas que não são indígenas. 
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A prática da professora Raimunda Marques de conduzir as crianças na 

dança do Torém, na beira do mar de Almofala, talvez esteja na gênese do primeiro 

nome dado à escola “Alegria do Mar”, em referência a alegria de dançar o Torém com 

as crianças.  

Anos depois, foi feita uma construção em alvenaria para a escola da 

localidade da Praia, situada a alguns metros da primeira escola. Atualmente, a Escola 

Indígena Tremembé, da localidade da Praia, Chama-se Maria Venância, em homenagem 

a mãe do atual cacique que doou sua casa para realizarem as atividades da escola por 

um bom período de tempo. 

Apresentados um pouco da dança do Torém e da escola Maria Venância. O 

desafio inicial é escrever uma narrativa compreensiva, e de preferência interessante 

capaz de promover, através das letras impressas sobre o papel ou visualizadas na tela de 

um computador, o encontro entre leitor e a experiência que se gestou ao longo desses 

dois anos de mestrado, ou seja, essa pesquisa que disserta sobre o Torém em sua 

interface com a EEDITE.  

Saliento que a experiência de contato com estes fatos, tais como o Torém e a 

EEDITE, antecederam o meu
5
 ingresso no Mestrado em Educação Brasileira na 

Faculdade de Educação (FACED), e remonta à minha participação no Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Educação Ambiental Dialógica, Educação Intercultural e 

Descolonialidade, Educação e Cultura Popular (GEAD), e as minhas atividades como 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), também, 

vinculados à FACED.  

Assim, foi no intercâmbio entre as discussões teóricas sobre as temáticas 

estudadas por esse grupo e o contato com a educação escolar diferenciada indígena 

Tremembé que a pesquisa, aqui apresentada foi adquirindo os primeiros contornos, e 

que foram melhor delimitados com a minha inserção em campo durante o mestrado no 

período de 2014.1 a 2015.1. 

A construção dessa pesquisa se deu, primeiramente, com a aproximação de 

alguns textos acadêmicos, dissertações e teses, que versam sobre a historicidade do 

povo Tremembé (BORGES, 2006; 2010), a identidade étnica (MESSEDER, 1995; 

                                                           
5
 Utilizo a primeira pessoa do singular na escrita quando estiver me referindo à minha vivência em 

particular na comunidade, e uso a primeira pessoa do plural quando faço referência as atividades, nas 

quais estiveram presentes outros pesquisadores, em especial os que participam do GEAD, e que também 

estiveram inseridosno campo, comigo. 
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OLIVEIRA JUNIOR; 1997), a memória (NASCIMENTO, 2001; OLIVEIRA JUNIOR; 

2011), a educação diferenciada indígena Tremembé (FONTELES, 2003) e algumas 

produções realizadas pelos próprios Tremembé no contexto da EEDITE, como os 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e algumas cartilhas e livros disponíveis na 

Biblioteca da Escola Indígena Maria Venância, “lócus” central dessa pesquisa.  

Posterior e paralelo a isso, houve a retomada de minha inserção em campo 

participando de algumas atividades na Escola Indígena Maria Venância, a saber, 

acompanhei no Ensino Fundamental os momentos dedicados à realização da roda de 

Torém, o que comumente ocorre nas segundas e nas sextas. No ensino Médio pude a 

vivenciar como aluno-ouvinte
6
 a disciplina de “Torém e Espiritualidade Tremembé” 

realizada no período de 06 a 09 de abril de 2015.  Disciplina que buscou estabelecer 

uma relação entre o ritual do Torém e a espiritualidade desse povo, e teve como 

docentes o Cacique Tremembé e uma das professoras indígenas Tremembé formada no 

contexto do Magistério Indígena Tremembé Superior
7
 (MITS). 

A escolha por esses momentos esta relacionada à construção de nossa 

temática de pesquisa que visa observar e compreender as potencialidades da utilização 

do ritual do Torém na EEDITE. 

Os objetivos a que me proponho nesse percurso são: 1) compreender como 

se dá a realização do ritual do Torém na Escola Indígena Maria Venância, observando 

às práticas pedagógicas subjacentes à utilização desse ritual no ambiente escolar; 2) 

Identificar, através da observação participante e da realização de entrevistas narrativas, 

quais problemáticas emergem com a utilização do Torém no contexto da EEDITE; 3) 

Observar se há um potencial descolonializante/dessubalternizante na articulação entre o 

ritual do Torém e a EEDITE. 

A escolha por tratar dessas questões, no trabalho com os Tremembé, mesmo 

que naquele momento eu, ainda, não tivesse consciência disso, começou a germinar dos 

fatos e reflexões que ocorreram quando dos primeiros contatos que estabeleci com os 

Tremembé. Ainda que isso só tenha se tornado consciente quando do processo da 

dissertação. 

  Em dezembro de 2011, momento em que eu era bolsista PIBIC do projeto 

guarda-chuva do GEAD, intitulado: “Educação Ambiental e Formação Docente – 

                                                           
6
 Participei da disciplina na condição de aluna mesmo não estando matriculada . 

7
 Curso de formação de professores indígenas numa perspectiva intercultural, realizado por iniciativa do 

povo Tremembé , em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC), em 2006 e aprovado pelo 

Ministério da Educação (MEC) em 2008. 
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Contributos da Descolonialidade e dos Saberes Ancestrais Indígenas Tremembé de 

Almofala – CE”, pela FACED da UFC, no período de 2011.2 a 2013.2. Nesse mês, 

ocorreu a última etapa do Magistério Intercultural Tremembé Superior (MITS), curso de 

graduação voltado à formação de professores indígenas Tremembé. A última disciplina 

para encerrar o curso foi ‘Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé’, a 

qual teve como docentes os atuais Cacique João e Pajé da comunidade.  

Eu, como bolsista da graduação, tive a oportunidade de acompanhar a 

disciplina do Torém como “pesquisadora-observadora
8
”, durante a semana em que essa 

etapa foi realizada. As aulas iniciavam, retornavam e terminavam, com uma rodada de 

Torém, ou uma música de autoria dos próprios estudantes do MITS (FIGURA 02). A 

única exceção a isso, que notei, foi à música “Somos todos índios”, de Raimundo 

Fagner. 

Nessa lógica de iniciar e encerrar as atividades diárias com músicas, muito 

me marcou uma música de autoria do grupo. Em uma tarde, eu não recordaria a data 

específica, não fosse tê-la anotado no meu diário de campo
9
, dia 12 de dezembro de 

2011, ao retornarmos as atividades, após o almoço, um dos cursandos
10

 do MITS pegou 

o violão, enquanto outro o acompanhou com o maracá. O nome da música cantada é, 

segundo eles, “Vamos Todos Juntos”. E diz:  

 

Vamos todos juntos 

Buscando em cada irmão 

A nossa história 

E uma educação 

Que não mude nosso jeito de ser 

de cada irmão (2x) 

E a nossa Historia/ 

Esta na memória/ 

E não pode se perder/ 

                                                           
8
 Nesse momento foi o referencial metodológico da observação participante (FOOT-WHYTE, 1980) que 

orientou minha inserção em campo, posso, hoje, dizer que devido a pouca familiaridade com as pessoas 

presentes naquele processo, minha presença no decorrer da disciplina teve um caráter mais de observação 

que de participação efetiva. Creio que fui literalmente a aluna “ouvinte” da disciplina. 
9
 Essa foi a primeira vez que utilizei o diário de campo em minha trajetória acadêmica. A escrita dele 

naquele momento foi mais instintiva que metodológica. Interessava-me registrar os acontecimentos que 

me chamassem a atenção. Apenas, posteriormente, fui analisá-lo como “instrumento que o pesquisador 

dia após dia ao longo de toda a experiência etnográfica. É uma técnica que tem por base o exercício da 

observação direta dos comportamentos culturais de um grupo social, método que se caracteriza por uma 

investigação singular que teve Bronislaw Malinowski como pioneiro(...), caracterizada pela presença de 

longa duração de um pesquisador-observador convivendo com a sociedade que ele estuda” 

(WEBER,2009.p.157-158). 
10

 Uso o termo “cursando” do MITS porque era assim que ele entre si se referiam e se referem, na maioria 

das vezes, as pessoas que viveram o processo educativo diferenciado indígena Tremembé em âmbito 

superior. 
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Ganhar a liberdade/ 

E a dignidade pra vencer
11

 

Os desafios que o cercam 

O nosso ser (2X) 

Nossa história e bonita de se contar 

O povo é unido e quer lutar 

Pra vencer 

Vencer o opressor 

Buscando com amor o nosso espaço (2x) 

Vamos dar os braços 

E se fortificar 

Fazendo firme e forte 

Vamos se juntar 

Sou índio 

Sou índio 

Com fé 

Somos índios Tremembé (2x) (grifo nosso) 

 

 

Figura 02 –  Preparativos para o início da aula do MITS com cantoria, dezembro 2011. 

 

 Fonte: arquivo pessoal autora (2011).  

  

 

De alguma maneira, por alguma razão, essa música marca meu percurso 

como pesquisadora no contexto dessa pesquisa. Dois trechos dela, especificamente, não 

                                                           
11

 Aqui enquanto uns cantavam vencer, outros cantavam viver. 
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paravam de ecoar em minha memória e, mesmo anteriormente a qualquer transcrição, 

eles continuavam a se repetir em meus pensamentos. O primeiro deles, não na ordem 

como a letra da canção está organizada, mas na intensidade e frequência que me vinham 

ao pensamento, era “E a nossa história/ está na memória/ E não pode se perder”, 

seguido de “Vamos todos juntos/ buscando em cada irmão/ a nossa história e uma 

educação”.  

Eu, como licenciada em história, não conseguia deixar de pensar, a partir 

dessa música, sobre a relação entre história e memória que o grupo parecia estabelecer, 

uma história ameaçada, segundo eles, que corria o risco de ser perdida por estar 

armazenada  preponderantemente na memória das pessoas dessa comunidade. Ao que 

parece a EEDITE tem captado para si a tarefa de registrar (em imagens e textos) as 

memórias, histórias e saberes dessa etnia.  

Essa aparente oposição entre história e memória pode, também, ser 

percebida enquanto uma posição política, uma denúncia, que visa a explicitar um logo 

período de tentativa de silenciamento das trajetórias dos grupos indígenas, diante de 

uma historiografia que esteve comprometida com a construção da unidade nacional. 

Ressaltamos que, na atualidade, existem inúmeras pesquisa sobre essa etnia que estão 

amparadas num diálogo entre historiografia e memórias coletivas. 

Assim, essa música me pareceu uma confrontação aos escritos 

historiográficos tradicionais
12

 sobre o povo Tremembé, uma chamada de atenção para o 

que eles poderiam falar a respeito de si mesmo e de sua história, provavelmente uma 

história que creem diferenciada, e que, assim como sua proposta de educação escolar 

deveria ser buscada em cada irmão, na memória dos integrantes desse coletivo, e com 

fins a construir um devir com maior dignidade para esse povo.  

Dizendo de outra maneira, o momento de escuta dessa música foi, pra mim, 

um momento no qual letra, melodia, arte, emoção e protesto se uniram para denunciar e 

reivindicar o direito à existência, para além do campo da memória, no qual a música 

dizia estar guardada a história dessa comunidade, mas no campo da história e, 

consequentemente, do discurso cientificamente validado. Não percamos de vista que a 

memória é sempre considerada como suspeita e com maior propensão ao desvio que as 

produções historiográficas. 

                                                           
12

 Chamo de escritos historiográficos tradicionais aqueles orientados por uma lógica positivista, que 

apenas reconhecem como digno do conhecimento histórico o baseado em documentações escritas e 

produzidas por instituições oficiais. (BLOCH, 2001) 
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Memória, história: longe de serem sinônimos, tomamos consciência 

que tudo opõe uma a outra. A memória é a vida, sempre carregada por 

grupos vivos, e nesse sentido, ela esta em permanente evolução, aberta 

à dialética da lembrança e do esquecimento, inconsciente de suas 

deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, 

suceptíveis de longas latências e de repentinas revitalizações. A 

história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que 

não existe mais. (...) A história porque operação intelectual e 

laicizante, demanda análise e discurso critico. A memória instala a 

lembrança no sagrado, a história a liberta, e a torna prosaica (NORA, 

1993, p. 9). 

  

Tal canção pareceu-me, ainda, anunciar o risco da perda de um ‘história 

bonita de contar’, por ter estado circunscrita às “lembranças dos mais velhos” (BOSI, 

2004). O que só começou a mudar, recentemente, no contexto de mobilização política, 

que data da década de 1990. A percepção dessa problemática insurgiu durante o 

acompanhamento da disciplina de Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade 

Tremembé, em 2011, quando entre outras questões, eles discutiram que material séria 

utilizado pra tratar da interrelação entre Torém e espiritualidade Tremembé. A opção 

encontrada por eles foram às memórias (orais ou escritas
13

) dos membros da 

comunidade como o Pajé e o Cacique, que foram os docentes da disciplina, e também as 

memórias e experiências dos estudantes do MITS.  

A importância da memória dos mais velhos apareceu, também, nas nossas 

conversas informais e entrevistas, momentos em que eles explicitavam a necessidade de 

registrar essas memórias
14

, adquiridas com a vivência. Uma vez que elas são valorizadas 

pelo grupo como importantes para o reconhecimento dos Tremembé como povo 

indígena, pois abarcam saberes e experiências capazes de os singularizarem. Assim, era 

através “das memórias dos velhos”, dos “troncos velhos”, que eles buscavam (e 

buscam) garanti o empoderamento deles mesmo, na narrativa de sua própria história e 

na sua legitimidade enquanto povo indígena, com direito à sua terra, sua história e seus 

valores.  Para Valle (2004) os “troncos velhos” são os antepassados, e “as pontas da 

rama” são as gerações atuais. 

Segundo Bosi (2004, p.19), a memória é um mediador informal entre as 

gerações, ela faz emergir pontos de vistas contraditórios, que se relacionam com os 

grupos sociais e as formas diferenciadas como eles experienciam os fatos. Podemos, 

                                                           
13

 Observamos à referencia ao Livro Torém: Brincadeira dos índios Velhos (OLIVEIRA JR, 1998) e ao 

Documentário: Nosso Chão. Estes sendo associado a memória Tremembé pelo fato de ter sido, segundo 

eles realizado dentro da comunidade com o povo. 
14

 Seja em textos escritos ou áudio-visuais.  
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inclusive, pensar que existem tantas memórias coletivas como grupos que compõem 

uma sociedade, sendo essas memórias, em larga medida, o cimento que dá unidade a 

esses grupos. 

 

Grande mérito dos depoimentos é a revelação do desnível assustador de 

experiência vivida nos seres que compartilham a mesma época; a do militante 

penetrado de consciência histórica e a dos que apenas buscam sobreviver. 

Podemos colher enorme quantidade de informações factuais, mas o que 

importa é delas fazer emergir uma visão do mundo. (Op. Cit.). 

 

Ainda pensando a questão da memória Pollak  sugere a existência de 

memórias subterrâneas, associadas à trajetória dos grupos subalternizados (sejam eles 

negros, indígenas, mulheres, gay) e dos marginalizados. Para o autor: 

 

Opondo-se a mais legítima das memórias coletivas, a memória nacional, 

essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em redes de 

sociabilidade afetiva e/ou política. Essas lembranças proibidas, indizíveis ou 

vergonhosas são zelosamente guardadas em estruturas de comunicação 

informais e passam despercebidas pela sociedade englobante (POLLAK, 

1989, p.8). 

 

Segundo ele, a memória subterrânea se opõe à memória oficial e à memória 

nacional, essas últimas associadas a “uma memória organizada que resume a imagem 

que uma sociedade majoritária ou estado desejam passar ou impor”(Op.Cit., p.5). Ele, 

ainda, alerta: 

 

Embora na maioria das vezes esteja ligado a fenômenos de dominação, a 

clivagem entre memória oficial e dominante e memórias subterrâneas, assim 

como a significação do silêncio sobre o passado , não remete forçosamente a 

oposição entre Estado dominante e sociedade civil. Encontramos com mais 

frequência esse problema nas relações entre grupos minoritários e sociedade 

englobante (Op. Cit. p.9). 

 

Essas nuances da memória como mediador informal capaz de fazer emergir 

formas diferenciadas de vivenciar a realidade e, quiçá, construir contrapontos às versões 

hegemônicas da memória, é compatível com os referências teóricos em torno da 

descolonialidade (AZIBEIRO, 2008; FIGUEIREDO, 2007; 2010; MIGNOLO, 2003; 

2008; WASH, 2008) aqui adotado, e que trabalham na perspectiva da 

dessubalternização dos indivíduos, dos saberes e das práticas escolares. 

Assim, a opção por tratar sobre o ritual do Torém deriva de nossa inserção 

inicial em campo, pois essa dança se revelou um elemento chave na compreensão do 
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povo Tremembé como um grupo indígena, com histórias, memórias e saberes 

singularizadores de sua etnicidade.  Atualmente, utilizado no contexto da EEDITE 

como prática pedagógica, e como temática de estudo. 

Tendo em vistas essas questões buscamos compreender a lógica que 

permeia a utilização da dança do Torém no contexto escolar, com suas práticas 

cotidianas e articulações de narrativa, memórias e saberes. Assim, optamos por realizar 

um trabalho de campo de caráter etnográfico (GERTZ,1973; OLIVEIRA, 2000; 

PEIRANO, 1995) ampliado pelos contributos da Perspectiva Eco-Relacional 

(PER)(FIGUEIREDO, 1999; 2007).  

Nesse sentido, nos inserimos no cotidiano da Escola Maria Venância, na 

busca pela compreensão de sua dinâmica cotidiana, observando como o ritual do Torém 

está presente nas atividades escolares e quais significados os estudantes e professores 

atribuem a ele. 

Assim, buscamos descrever e interpretar o ambiente escolar, mais 

especificamente os momentos destinados à realização do ritual do Torém e às 

discussões temáticas em torno dele, de forma a elaborar uma compreensão sobre os 

acontecimentos a partir dos objetivos traçados e das categorias temáticas da pesquisa. 

Cremos que a articulação entre os nossos referenciais metodológicos 

propiciaram o reconhecimento do lugar de fala do pesquisador, um lugar que se 

configurou enquanto opção política; e possibilitou a construção do que se convenciona 

chamar objeto de pesquisa, com base na inserção em campo e na busca por 

compreender os significados atribuídos à dança do Torém no contexto da EEDITE. 

Uma vez que, desde o primeiro contato com os Tremembé, ainda em 2011, essa dança 

parece ter um sentido polissêmico, a depender do seu contexto de realização.   

Considerando os elementos até aqui expostos é que iremos, nesse capítulo, 

primeiramente, apresentar o percurso metodológico em sua interface com a construção 

do que podemos designar como nosso objeto de pesquisa, a saber, o Torém em sua 

relação com a EEDITE. 

 Apresentaremos o “lócus” onde se desenvolveu a pesquisa, bem como o 

grupo social a que ela se reporta e as pessoas diretamente envolvidas nesse processo.  

Em seguida faremos a apresentação e explanação do Referencial Teórico que embasa 

nossa aproximação e percepção da temática estudada. 
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No segundo capítulo, trataremos da EEDITE em sua interface com a dança 

do Torém, este sendo utilizado como prática pedagógica institucionalizada pela escola 

no ensino fundamental.   

No terceiro capítulo, apresentamos o Torém no contexto das disciplinas 

“Torém e Espiritualidade Tremembé”, no ensino médio, e “Torém: Ciência. Filosofia e 

Espiritualidade Tremembé”, no ensino superior. E explicitamos as narrativas, universos 

significativos e saberes Tremembé que são evocados a partir da discussão do Torém 

como temática de estudo no contexto da EEDITE. 

 

1.1 Caminho e caminhante se fazem ao caminhar: elucidação do referencial 

metodológico 

 

“O homem é um animal amarrado a teias 

de significado que ele mesmo teceu.” 

                               (GERTZ,1973) 

 

“Coisas isoladas não existem, existem 

apenas relações.”                           

           (FIGUEIREDO, 1999, 2007) 

 

Antes de seguirmos adiante nesse trabalho que busca tratar, principalmente, 

das narrativas, memórias e saberes Tremembé que emergem do ritual do Torém em sua 

interface com a EEDITE, é preciso apresentar o caminho trilhado nessa jornada, e como 

ele foi tecendo o que se configurou como o nosso objeto de pesquisa. 

Creio que assim como as pessoas, os trabalhos acadêmicos não são, ou, ao 

menos, não deveriam ser, um “a priori”, mas um “devir”, fruto de orientações internas e 

externas, de escolhas afetivas, políticas e epistemológicas, das relações e interrelações 

desenvolvidas no processo. Assim, compreendo que a elucidação dos caminhos e das 

veredas escolhidas e trilhadas na trajetória investigativa é fundamental para situar o 

contexto de produção da pesquisa e tornar inteligível aos outros a experiência 

vivenciada durante a pesquisa. 

Nesse sentindo, este trabalho, é fruto de uma pesquisa qualitativa 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994) que tem seu foco de análise no espaço físico e simbólico 
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da Escola Indígena Maria Venância, e adota uma metodologia investigava de caráter 

etnográfico
15

 ampliada pelos contributos da Perspectiva Eco_Relacional (PER). 

A escolha por trabalharmos com uma abordagem qualitativa foi demandada 

pelo nosso interesse de investigação que, desde o inicio, buscava identificar e 

compreender relações e significados. Uma vez que nosso objetivo foi identificar a 

relação entre Torém, Educação e Descolonialidade e desubalternizante. Partindo das 

perguntas: Como o Torém é trabalhado no contexto da EEDITE? Quais significados são 

atribuídos a /construídos com essa prática no ambiente escolar? Questões que não se 

respondem pela quantificação, mas pela compreensão, pelo exercício interpretativo, pela 

observação de uma prática social inscrita no universo material e simbólico da etnia 

Tremembé.  

 Conforme, Bogdan e Biklen (1994) a expressão “investigação qualitativa” 

se refere a uma pluralidade de estratégias investigativas que privilegiam a compreensão 

dos sujeitos e de seus comportamentos.  Nessa lógica: 

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 

complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem 

mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com 

o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em 

contexto natural (BOGDAN & BIKLEN; 1994, p.16). 

 

 

Esse tipo de investigação parece pertinente por essa pesquisa buscar 

compreender a aproximação entre o Torém, a EEDITE e proposta de uma educação 

dessubalternizante.  

A escolha por realizar uma pesquisa de caráter etnográfico é fruto da 

percepção de que, para compreender o ritual do Torém como pratica social da 

comunidade Tremembé e como campo de conhecimento em vias de constituição no 

contexto da EEDITE, faz-se necessário uma imersão no universo material, simbólico e 

cultural dessa etnia que nos possibilite compreender as significações que esse grupo 

atribui a tal prática. 

                                                           
15

 15
 Dizemos que essa pesquisa é de caráter etnográfico porque não desconhecemos as discussões sobre 

as possíveis limitações de realizar uma pesquisa etnográfica no campo da educação e no espaço temporal 

referente a duração de um mestrado e aos limites espaço-temporais que existiram. 
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Conforme Gertz (1989) a etnografia caracteriza-se por uma “descrição 

densa” que requer uma imersão direta do pesquisador no local estudado, de forma a 

possibilitar a apreensão do modo de vida do grupo pesquisado. Assim: 

 

O que o etnógrafo [ou quem busca fazer etnografia] enfrenta, de fato (...) é 

uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 

sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 

estranhas, irregulares e inexplicitas, e que tem que, de alguma forma, 

primeiramente apreender e depois apresentar (GERTZ, 1989; 20. p.1).  

  

Nesse sentido, considero relevante lembrar Gertz (1989) que nos traz, em 

seu livro ‘A Interpretação das Culturas’, o exemplo da piscadela
16

, através do qual, o 

autor nos apresenta múltiplos significados para o movimento fisiológico de piscar 

rapidamente um olho.  

Num paralelo à variação de significados que Gertz atribuiu a piscadela, o 

campo e a bibliografia em torno do Torém demonstrou que este ritual é polissêmico a 

depender do contexto e das intenções em torno de sua realização.  

Fazendo uma comparação entre as rodas de Torém que pude acompanhar, 

contatamos que algumas foram vivenciadas como atividade lúdica durante o recreio. 

Outras, realizadas como ferramenta pedagógica que antecede o início das atividades 

escolares em sala de aula. Tiveram aquelas que, mesmo sendo realizada como 

ferramenta pedagógica, apresentavam um caráter de teatralização da imagem do índio 

Tremembé, devido a presença de visitantes, em geral, grupo de estudantes exteriores a 

comunidade. Aquelas que se destinam a comemoração e ao festejo como a observada na 

escola da localidade da Tapera, por razão da colação de grau dos alunos do MITS. 

Temos, ainda, com base nas entrevistas, a referência a rodas de Torém que se destinam 

ao lazer, a realização da cura, ao fortalecimento espiritual e corporal dos participantes 

da dança. 

Polissemia de significados que, segundo os autores sociais dessa pesquisa, 

se relaciona ao sentido que as pessoas atribuem àquele momento, podendo coexistir na 

                                                           
16

 Nesse exemplo é apresentado o caso de “dois garotos piscando  rapidamente o olho.  Num deles, esse é 

um  tique involuntário; no outro, é uma piscadela conspiratória a uma amigo. Como movimento, os dois 

são idênticos; a observando os dois sozinhos como se fosse uma câmara, numa observação 

“fenomenalista”, ninguém poderia dizer qual delas seria um tique nervoso ou uma piscadela ou, na 

verdade, se ambas eram piscadelas ou tique nervoso.’ (p.16) Para além desses dois exemplos são 

apresentadas ainda uma variedade de hipóteses para a ação de piscar rapidamente a pálpebra e ele conclui 

que sem “as estruturas significativas em termos das quais os tiques nervosos, as piscadelas, as piscadelas 

falsas, as imitações, os ensaios das imitações são produzidos, percebidos e interpretados, e sem as quais 

eles de fato não existiriam” não seria possível diferenciá-los e compreendê-los. 
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mesma roda de Torém mais de um desses significados, a depender da intenção e 

concentração de quem participa do momento. 

A escolha por trabalharmos pela vertente etnográfica deriva, ainda, da 

possibilidade de uma maior imersão em campo para acompanhar o ambiente escolar 

que, por sua vez, se insere no contexto do aldeamento de Almofala, nas atividades que 

se relacionavam ao ritual do Torém.  

Atividades essas que, não raramente, transcendem os ‘não muros
17

’ da 

escola e as paredes da sala de aula. Essa dinâmica fez com que a inserção em campo 

acompanhasse uma dinâmica que envolve a Escola Indígena Maria Venância, a praia de 

Almofala, a Região da Mata e a casa de lideranças. Movimento proposto pelo próprio 

campo, com base no roteiro de atividades executadas no contexto da disciplina “Torém 

e Espiritualidade Tremembé” no ensino médio indígena Tremembé (EMIT). 

Além da etnografia nos aproximamos da PER (FIGUEIREDO, 2007, 2010) 

para compreender as práticas educativas subjacentes ao ritual do Torém no contexto da 

escola. 

A PER é uma tentativa de resposta à crise de paradigmas da ciência 

moderna, assentada sobre a lógica cartesiana e fragmentada do conhecimento humano. 

O pensamento cartesiano trabalha com cisões que criam dualidades entre mente e corpo, 

razão e emoção, objetividade e subjetividade, ciência e fé, criando categorias que se 

colocam como centrais, inferiorizando as outras maneiras de produzir reflexões e 

conhecimentos (LANDER, 2005). 

A PER questiona as análises e interpretações dicotômicas/ cartesianas que 

estão na base da epistemologia moderna e a pretensa neutralidade científica. Ela traz 

claramente para a arena de debates as dimensões política, histórica, ecológica, humana e 

contextual que envolve a compreensão da vida. 

Ao visibilizar essa multiplicidade de focos que envolvem a vivência e a 

produção de conhecimento, consideramos que a PER tem contributos significativos para 

a compreensão do ritual do Torém. Pois com base nas disciplinas que assistimos e nas 

entrevistas que realizamos esta dança põem em diálogo o físico e o transcendente, o 

visível e o invisível, o palpável e o intangível, elementos que não se furtam a 

compreensão desse ritual enquanto disciplina escolar no contexto da EEDITE. E que 

                                                           
17

 A escola não possui muros a separando das casas vizinhas, sendo livre o transitar de pessoas de suas 

casas a escola. Existe apenas uma cerca que separa a escola da rua onde há um portão, que está sempre 

aberto.  
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não são percebidos numa relação hierárquica, mas compõem o todo que envolve a dança 

do Torém. 

 

A perspectiva eco-relacional efetiva-se como ponte entre o natural, o 

individual e o sócio-cultural, permitindo o transitar, o interagir, o colaborar. 

Essa perspectiva oferece a compreensão da complexidade do real e da 

essencialidade de superação da razão antropocêntrica e fragmentadora por 

meio dessa perspectiva que interliga as múltiplas dimensões do ser 

(FIGUEIREDO, 2007, 64). 

  

No que concerne a nossa postura metodológica em campo a PER contribui 

com o nosso autoreconhecimento como ser humano/pesquisador em campo, numa 

aproximação com a temática e o campo de pesquisa que não são neutras, mas uma 

opção política pelo historicamente subalternizados, no caso os Tremembé. 

Uma escolha que se funda no reconhecimento das experiências sociais 

vividas para além dos muros dos laboratórios e academias como geradoras de saberes e 

conhecimentos significativos para o coletivo. Compactuamos aqui com Freire (1996, 

p.34) “Não há para mim, na diferença e na distância entre a genuína e a criticidade, 

entre o saber de pura experiência feita e o saber e o que resulta dos procedimentos 

metodológicos rigorosos, uma ruptura,mas uma superação”. 

Norteados pela PER nossa relação com as pessoas que contribuiram com 

essa pesquisa buscou se basear na horizontalidade das relações, no reconhecimento 

deles enquanto autores sociais e epistêmicos, ou seja, aprendentes e ensinantes no 

processo interativo que o campo mobilizou.  

Amparados por esse referencial, nossa inserção na EEDITE, se pauta na 

lógica do reconhecimento do outro e dos seus saberes, no caso os Tremembé, enquanto 

legítimo outro, e buscamos estabelecer um diálogo entre nós e eles, ou ainda, entre o 

saber acadêmico e o saber popular
18

 de que eles são portadores, para melhor 

compreender e sistematizar os significados e relevância do Torém, em sua interface com 

a educação escolar. 

Balizados pela PER, nossa postura em campo e o trabalho aqui construído 

se inscrevem na lógica de construção de um saber parceiro, que nasce das relações 

compartilhadas e da relação entre saberes diversos, respeitando a legitimidade da 

                                                           
18

 A utilização das expressões “saberes populares” e “saberes acadêmicos” em aparente antagonismo, 

trata-se de uma opção política que visa explicitar uma tesão de forças que tende a polarizar inferiorizando 

o saber associado as camadas marginalizadas da sociedade. Recordemos a expressão “cientificamente 

comprovado” utilizada, corriqueiramente, pra validar uma informação. Lembremos, também, a chamada 

“crendice popular” para se referir a muitos dos saberes que as pessoas adquirem, a partir, de suas práticas 

cotidianas. 
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experiência que gestou cada um deles e buscando um diálogo genuíno que contribua 

para a geração de um saber mais rico (FIGUEIREDO, 2007, 2010). 

Reconhecemos, portanto, que, de alguma maneira, nossa presença em 

campo põe em diálogo dois universos teórico-metodológico com singularidades, mas 

que podem perfeitamente dialogar. O que na verdade contribui dialeticamente com 

ambos. E reconhecemos os Tremembé envolvidos em nossa pesquisa enquanto 

colaboradores ativos desse processo, e coautores desse trabalho. 

A adoção de uma postura metodológica alicerçada na PER, faz, ainda, com 

que nos atenhamos a percepção das relações entre os Tremembé, a natureza, a escola e 

os seus ancestrais como elementos que compõem a totalidade que dá significado ao 

ritual do Torém.  

O entrelaço metodológico que une a Etnografia e a Perspectiva Eco-

relacional é, em nosso entender, uma ampliação na compreensão do nosso campo de 

pesquisa e da nossa própria trajetória como pesquisadora, pois além de identificar e 

compreender o significado social do ritual do Torém, percebi a mim e aos Tremembé 

como autores sociais no diálogo que tentamos estabelecer.  

Adotamos como técnica de pesquisa a observação participante na Escola 

Maria Venância. A necessidade da observação participante decorre da pouca produção 

relacionada à EEDITE e aos saberes Tremembé presentes no ambiente escolar, em 

especial aqui nos interessam o Torém e o que se relacionam a esse ritual. Destacamos 

que a observação participante não se deteve as aulas, envolveu reuniões de professores 

pra debater questões referente à EEDITE, e a atividades outras. Exemplo, o grupo focal 

conduzido pelos integrantes do Grupo de Estudo GEAD da UFC que focava nos 

contributos dos TCC’s, elaborados pelos alunos do MITS, para a educação ambiental na 

Escola Diferenciada Tremembé. 

 Em segundo lugar, acreditamos que só a observação poderia nos dizer 

melhor sobre a prática, a ritualística, o movimento do corpo, o fazer cotidiano. Foi 

assim que, mesmo considerando a relevância de entrevistas, técnica que também 

utilizamos, reconhecemos que nem sempre há total coerência entre o que se diz e o que 

se faz e, mesmo havendo essa coerência, a vivência em campo sempre pode dar cores e 

formas diferentes e mais ricas às narrativas.  

Ainda quanto à relevância que atribuímos à observação participante, 

destacariamos que ela possibilita “(...) um compartilhar consciente e sistemático, 

conforme as circunstâncias o permitam, nas atividades de vida e, eventualmente, nos 
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interesses e afetos de um grupo de pessoas” (KLUCKHOHN apud HAGUETTE, 1992, 

p. 70). 

Para o registro dos acontecimentos presenciados através da observação 

participante, utilizamos o diário de campo, que é “uma técnica que tem por base o 

exercício da observação direta dos comportamentos culturais de um grupo social (...) 

caracterizada pela presença em longa duração de um pesquisador-observador 

convivendo com a sociedade que ele estuda” (WEBER, 2009, p.157-158).  Ele permite 

ainda ao pesquisador realizar uma reflexão e sistematização das atividades observadas 

fora do imediato contexto em que elas se desenvolveram, permitindo-nos perceber 

elementos que podem ficar obscurecido no calor do momento. Lourau assinala que ‘o 

exercício cotidiano de escrever sobre o cotidiano constrói e se apropria de realidades, 

num movimento espetacular’( 1993, p.79). 

Destaco que, para o levantamento de dados, além da observação 

participante, fazemos uso de entrevistas narrativas (JOVCHELOVITCH & BAUER, 

2002). A entrevista narrativa é considerada uma forma de entrevista não estruturada e 

que permite maior liberdade do entrevistado de construir seu pensamento e estabelecer 

as relações e articulações em torno dos acontecimentos e temáticas. Ela possibilita a 

emergência de concepções, sentimentos, práticas, posicionamentos e “teias de 

significado” (GERTZ, 1973) com maior autonomia, o que nem sempre é contemplada 

na lógica da pergunta - resposta. 

 

O esquema de narração substitui o esquema pergunta-resposta que define a 

maioria das situações de entrevista. O pressuposto subjacente é que a 

perspectiva do entrevistado se revela melhor nas histórias onde o informante 

está usando sua própria linguagem espontânea na narração dos 

acontecimentos (JOVCHELOVITCH & BAUER, 2002, p.95). 

 

Utilizamos o recurso das entrevistas por considerá-las “um dos melhores 

meios para apreender o sentido que os atores dão às suas condutas, a maneira como eles 

representam o mundo e como vivem sua situação, com os atores sendo visto como 

aqueles em melhor posição para falar disso” (POUPART , 2008,  p.217).  

Para a análise das entrevistas – realizadas com seis dos professores da 

Escola Indígena Maria Venância- utilizamos o critério das temáticas cujo “produto final 

constitui uma interpretação das entrevistas juntando estruturas de relevância dos 

informantes com as do entrevistador (JOVCHELOVITCH & BAUER, 2002, p.107)”. 
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Esclarecido o referencial metodológico e as estratégias para a coleta de 

dados, seguimos apresentando os primeiros passos que gestou essa dissertação. 

 

1.2 Os primeiros passos da dança: a dinâmica que gestou a pesquisa. 

 

Nossa primeira aproximação com os Tremembé foi através de leituras 

bibliográficas referentes à história desse povo e a trajetória da EEDITE no contexto do 

PIBIC-UFC. Posteriormente tivemos a oportunidade de ir a campo, o que ocorreu pela 

primeira vez no período de 9/12 a 15/12 de 2011. 

  Nessa primeira visita a campo, já com intenções de pesquisa, estavam 

presentes o orientador do projeto de PIBIC, as duas bolsista da graduação (eu era uma 

delas), uma aluna do doutorado em educação e um integrante do GEAD. Chegamos em 

Almofala no fim da tarde de sexta feira e ficamos hospedados até domingo em Itarema.   

No sábado dia 10/12 fomos à Escola Indígena Maria Venância localizada na 

comunidade Tremembé de Almofala na região da praia, onde nosso orientador nos 

apresentou ao Cacique e o Pajé da etnia e a alguns estudantes MITS, os quais se 

encontravam reunidos para uma reunião que discutiria assuntos referentes à última 

disciplina do MITS e a questões referentes ao movimento indígena Tremembé. 

No domingo, eu e  outras duas pesquisadoras nos mudamos para a região de 

Almofala e ficamos hospedadas numa casa de alvenaria que abriga os encontros dos 

indígenas pertencentes à Igreja Batista, a construção não se diferencia muito de uma 

casa convencional, a não ser pela ausência de moveis e da divisão em cômodos.  

Durante nossa presença na igreja, ouvimos muitas histórias sobre ela. Os 

vizinhos diziam se tratar de um local ‘mal assombrada’. Segundo eles quem se abrigava 

lá, normalmente, relatavam ver e ouvir coisas estranhas, espíritos. Sendo esse o motivo 

de algumas brincadeiras
19

 dirigidas a nós. Ao mesmo tempo, nos intitulavam de 

‘corajosas’. 

Na segunda-feira teve inicio a disciplina intitulada “Torém: Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, que dava fechamento ao MITS. Até aquele 

momento, conhecia pouquíssimo sobre essa dança, apenas que era típica dos Tremembé, 

                                                           
19

 Eles perguntavam  se não tínhamos visto nada, diziam  para termos cuidado, perguntava se tínhamos 

feito amizade com os outros moradores da casa. 
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pois comumente aparecia em trabalhos acadêmicos, e em notícias jornalísticas como 

sinal diacrítico
20

 dessa etnia.  

Naquele contexto, não pudemos deixar de nos indagar sobre a razão desse 

ritual se constituir enquanto uma disciplina do MITS e de nos questionarmos sobre as 

dimensões filosófica, científica e espiritual que a ementa da disciplina esboçava. O que 

havia na dança do Torém que justificasse a criação de uma disciplina acadêmica focada 

nela? O que essa disciplina objetivava transmitir e problematizar? Porque no âmbito das 

tradições Tremembé esse elemento se sobressaia fortemente?  

Acompanhando a disciplina ministrada pelo Pajé e Cacique Tremembé, 

pudemos ir percebendo que o ritual do Torém funcionava não apenas como arma a ser 

acessada na luta política para externalizar a existência dos Tremembé como um povo 

indígena e reivindicar a demarcação de suas terras e outras demandas de ordem jurídica. 

Ele funciona também como uma espécie de “gatilho” através do qual os professores e 

alunos do MITS faziam emergirem inúmeras memórias pessoais e coletivas, sobre a 

trajetória política do grupo, sua relação com a natureza e com a espiritualidade. O 

Torém era apresentado como elo entre os Tremembé de hoje e seus antepassados. 

Depois deste contato inicial, visitamos frequente a comunidade para 

conhecer um pouco mais sobre a escola e os saberes Tremembé, realizamos entrevistas 

com algumas lideranças como o Pajé, reconhecido pelo seu trabalho com a cura 

tradicional Tremembé, o atual Cacique, pescador durante muitos anos e puxador de 

Torém, e uma senhora que confecciona colares e pulseiras artesanais com conchas e 

sementes.  

Participamos, ainda, de alguns momentos da comunidade como a colação de 

grau dos estudantes do MITS na Concha Acústica da UFC e a festa realizada dentro da 

própria comunidade para celebrar a formação dos professores Tremembé. Nesse 

percurso fomos utilizando além das visitas em campo, às redes sociais, em especial o 

facebook, para nos socializarmos e estreitarmos os laços.  

Nesse sentido, quando da aprovação no Mestrado em Educação Brasileira 

me encontrava em contato efetivo com o campo. Após a aprovação, minhas visitas à 

Almofala ficaram suspensas pelo primeiro semestre durante o qual cursei a maior parte 

das disciplinas obrigatórias do mestrado. Retornei ao campo no primeiro semestre de 

2014. 
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 Elemento diferenciado, singularizador de um grupo social. 
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Minhas primeiras idas à Almofala buscaram reestabelecer os laços entre 

mim e os professores e alunos da EEDITE e expor a intenção de pesquisar sobre a 

educação diferenciada. Esses momentos foram de contatos relativamente informais e 

sem a utilização de registros digitais. Fizemos duas visitas nessa lógica, que foram 

significativas para a reelaboração do nosso projeto inicial. Pois, no projeto aprovado 

para o Mestrado em Educação Brasileira o objetivo central era compreender o potencial 

pedagógico dos “Lugares de Memória” (NORA, 1993) na constituição da identidade 

indígena Tremembé e na luta pela terra.  

A categoria de lugares de memória é um conceito historiográfico posto em 

evidencia na década de 1980, pelo historiador francês Pierre Nora (1993), como 

resposta às necessidades de identificação dos autores sociais contemporâneos imersos 

num contexto social de acelerada ruptura com o passado. Para o autor os lugares de 

memória são lugares híbridos, nos quais se operaria uma junção entre história e 

memória, locais em sentido material, simbólico e funcional simultaneamente e que 

alimentam o sentimento de continuidade e pertença dos indivíduos. Para Nora os 

lugares de memória nascem da necessidade presente de rememorar o passado, podendo 

esses lugares serem algo extremamente concreto como edifício ou simbólico como um 

minuto de silêncio. 

Segundo o autor, os lugares de memória: 

 

São lugares com efeito nos três sentidos da palavra, material, simbólico e 

funcional, simultaneamente, somente em graus diferentes. Mesmo um lugar 

de aparência puramente material, como um depósito de arquivo, só é lugar de 

memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. Mesmo um lugar 

funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação de 

antigos combatentes, só entra na categoria  se for objeto de um ritual. Mesmo 

um minuto de silêncio que parece um exemplo extremo de uma significação 

simbólica, é ao mesmo tempo o recorte material de uma unidade temporal é 

serve, periodicamente, para um chamada concentrada da lembrança. Os três 

aspectos coexistem sempre (NORA, 1993, p.21-22). 

 

Esses lugares encontram-se na interface das dimensões físicas, simbólicas e 

funcional, mesmo que alguma dessas dimensões possa se sobressair ás demais. Em 

suma, “só é lugar de memória se a imaginação o investe de uma áurea simbólica [...] só 

entra na categoria se for objeto de um ritual” (Op. Cit., p.21). Assim, compreendemos 

que os lugares de memória se estabelecem na interface da relação entre autores sociais 

que rememoram suas vivencias/experiências a partir de espaços/ambientes que 

funcionam enquanto gatilhos para as lembranças. 
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As memórias se apoiam em mídias externas como livros, películas, imagens, 

textos, objetos, rituais, espaços (BOSI, 2004). Ela se enraíza no concreto, no espaço, 

gesto, imagem e objeto (NORA, 1993). 

 

Exitem lugares de memórias, lugares particularmente ligados a uma 

lembrança, que pode ser uma lembrança pessoal, mas também pode não ter 

apoio no tempo cronológico (...) Na memória mais pública, nos aspectos mais 

públicos das pessoas, pode haver lugares de comemoração (POLLAK, 1992, 

p.202).  

 

 

A intenção inicial era através da realização de entrevistas com os 

participantes do MITS identificar os lugares de memória que possibilitam a emergência 

de memórias que dão cimento a percepção dos próprios Tremembé como um povo 

indígena.  Objetivávamos também saber como esses lugares de memória foram 

utilizados durante o MITS. 

Esse conceito pareceu pertinente primeiramente por trabalharmos com uma 

comunidade que, até recentemente, preserva seus saberes e sua história na memória dos 

mais velhos. Numa aproximação com o campo descobrimos que as lideranças dessa 

etnia são em sua maioria analfabetas na escrita. Até os “Mestres da Cultura
21

”  

Tremembé o são. Conforme o Cacique
22

: “analfabetos na escrita, mas professores na 

ciência da vivência com a natureza, com a comunidade, com a vida
23

” e com os lugares 

físico e simbólico que eles ocupam. Lembremos, aqui, que: 

 

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é a fotografia do saber, mas 

não o saber em si. O saber é uma luz, que existe no homem. A herança de 

tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a conhecer e que se encontra latente 

em tudo que nos transmitiram (BÂ, 1982, p.181). 

 

                                                           
21

 Mestre da Cultura são as pessoas, reconhecidamente, detentoras de conhecimentos da tradição popular 

do Estado. A escolha das pessoas que receberão essa titulação se baseia em edital público lançado pela 

Secretaria da Cultura do Ceará (Secult). Essa política pública de preservação e proteção do patrimônio 

imaterial  foi criado a partir da Lei nº 13.351 (27 de agosto de 2003).  
22

 O Cacique João Venâncio e o Pajé Luis Caboclo são oficialmente os Mestres da Cultura, considerados 

livros vivos dos saberes e da história desse povo. Para além dessas duas figuras relevantes, outras 

lideranças, mesmo sem terem  recebido a titulação de “Mestre da Cultura”,tem destaque na comunidade 

como detentores de narrativas e saberes (espirituais, de cura, de pesca, da cultura, da dança) para o povo 

Tremembé atualmente. Estes são chamados de “mestres na vivência”, “mestres na experiência” ou ainda 

“mestre da cultura”. Ocorre assim uma reapropriação da comunidade, em diálogo com a política publica 

estabelecido pelo Estado, da importância do reconhecimento e da valorização dos saberes e fazeres que os 

membros desse grupo detêm. 
23

 Fala do Cacique João Venâncio registrado no diário de campo durante a disciplina do EMIT sobre 

Torém e Espiritualidade Tremembé em 2015. 



34 
 

Em segundo lugar, por essa comunidade não fazer parte dos 

institucionalizados centros produtores do conhecimento histórico e sociológico 

reconhecidos como legitimadores das construções teóricas e imagéticas sobre os povos 

indígenas. Os Tremembé, também, não fazem parte dos núcleos midiáticos (televisão, 

cinema, internet) responsável, em larga medida, pela difusão da imagem do indígena 

que se cristalizou no senso comum.  

Durante as aulas do MITS observamos uma denúncia à imagem 

estereotipada do índio (cabelos negros, pele morena, anda nu, vive na floresta, não fala 

o português, não tem acesso à tecnologia). Os professores e alunos reforçavam a 

necessidade de romper com os estereótipos, que desconsideram as especificidades de 

cada povo indígena e o processo histórico vivenciado por eles ao longo dos anos de 

contato e negociação com as outras culturas. O próprio termo índio é questionado por 

eles. 

 

Por que chamar índio não povo Tremembé? Índio cada um faz o índio do 

jeito que quer. E povo é diferente, existem muitos povos, os povos são 

diferentes. Porque não nos chamar de povo? Índio é o desenho da escola, 

quem faz mais feio, eles dizem que aquele está bom, esse é o índio. Nós 

somos um povo. Somo índios vivos. Como podem dizer que não parecemos 

com índio. As pessoas não vêem índio, elas vêem o povo Tremenbé, Guarani, 

Xavante, Ianomâmi, Tupiniquim, tudo é povo, o nome não índios. Índio é 

uma máscara que colocaram na cara de cada um (Pajé. Depoimento durante a 

disciplina Torém: ciência, filosofia e espiritualidade, dezembro de 2011).  

 

E, por último, notamos que essa categoria de lugar de memória já parecia ter 

alguma inserção na comunidade Tremembé, ao menos entre os discentes do MITS, pois 

em 2011, um dos estudantes do MITS se referiu a Lagoa Seca
24

 como sendo um lugar 

de memória. Essa categoria também estava na base da proposta do Projeto “Patrimônio 

Para Todos”, realizado no ano de 2012
25

 em comunidades indígenas e quilombolas, que 

teve entre os Tremembé da região de Itarema/CE um dos polos de realização. 

Nossa presença em campo, mesmo que legitimando a escolha do referencial 

teórico dos lugares de memória, que de certa forma emergiu de nossos primeiros 

                                                           
24

 Localidade que historicamente teve grande importância para a sobrevivência povo Tremembé e que tem 

ligação direta com a luta pela terra, pois eles se reconhecem como descendentes de Dona Chica da Lagoa 

Seca “índia velha” torenzeira, rezadeira e  parteira. E, ainda, local de manifestação dos encantados.  
25

 O “Patrimônio Para Todos” é um programa de educação patrimonial que reúne ações integradas de 

pesquisa, registro e comunicação em novas mídias para a promoção dos valores patrimoniais do Ceará. 

Esse projeto tem o objetivo de despertar memórias e valorizar o nosso patrimônio favorecendo a 

afirmação de identidades culturais. Tal projeto é realizado pela  Escola de Artes de Ofícios Thomaz 

Pompeu Sobrinho (EAO), equipamento de formação cultural ligado ao Instituto de Arte e Cultura do 

Ceará (IACC) e a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).  
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contatos com o campo, fez com que nossa atenção recaísse sobre um lugar de memória 

específico, no caso o Torém. Com essa delimitação de tema centramos nas memórias, 

narrativas e saberes Tremembé, possíveis de emergir com a inserção das praticas e 

estudos do Torém no contexto da EEDITE.  

Essa mudança do projeto inicial se deu, primeiramente, porque os autores 

sociais que buscávamos pesquisar eram os alunos do MITS, curso que findou em 2013, 

sendo realizada no dia 06 de março a cerimônia de colação de grau na Concha Acústica 

da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Diante da inexistência de uma nova turma do curso de formação de 

professores indígenas Tremembé com os quais pudéssemos dialogar, e diante da 

dispersão dos professores da primeira turma do MITS entre as seis atuais escolas 

indígenas Tremembé, optamos por focar em uma das escolas e dialogar com os 

professores que fizeram parte do MITS e estavam ministrando aulas, ainda tendo como 

foco o projeto inicial.  

Em nossas primeiras conversas, algumas das quais estabelecidas via redes 

sociais como facebook, e no diálogo com a literatura acadêmica referente ao povo 

Tremembé identificamos uma ampla variedade de lugares que poderiam se enquadrar na 

categoria de lugares de memória, a saber, a delimitação do espaço das terras do 

aldeamento, o Mar de Almofala, a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Almofala, o 

Mangue Alto, a Lagoa Seca, a Lagoa da Batedeira, a dança do Torém, os encantados, a 

Espiritualidade Tremembé, a própria Escola Maria Venância. 

Assim que diante da emergência de vários lugares possíveis de serem 

abordados e compreendidos a partir do referencial teórico dos lugares de memória 

optamos por tratar de apenas um, possuidor de ampla complexidade e riqueza, que em si 

permitiria excelentes contributos para atender nosso propósito inicial. Assim, 

escolhemos ficar com o ritual do Torém. A escolha por ele se deveu a basicamente três 

questões.  

A primeira é, certamente, o impacto inicial de participarmos da disciplina do 

Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé, durante dezembro de 2011, e 

nos aproximarmos afetiva e academicamente da questão. Acrescente-se o fato de termos 

registrado em áudio e diário de campo esse momento, mantendo o desejo de revisitá-lo 

com fins de produção acadêmica. 

Em segundo lugar, o Torém é o elemento da cultura que os Tremembé têm 

utilizado sistematicamente para apresentar e representar sua singularidade como povo 
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indígena perante o Estado e a sociedade circundante. Um sinal diacrítico por excelência 

que os singulariza duplamente, primeiro em relação a uma sociedade que não se 

reconhece como indígena, depois perante seus próprios pares, pois, segundo Oliveira 

Junior (1998), apenas os Tremembé dançam o Torém, todos os demais indígenas da 

região nordeste dançam o Toré.  

 

A dança do Torém constitui-se como numa peculiaridade cultural dos 

Tremembé, diferenciando-se do ritual do Toré, praticado pelos kuriti, tuxá e 

pancararê, no Estado da Bahia, bem como pelos pancararu em Pernambuco. 

Não obstante sua utilização emblemática com a finalidade de afirmar a 

identidade Tremembé, o toré caracteriza-se como um ritual de possessão e, 

desse modo, possui uma dimensão sagrada, estando vinculado ás práticas 

religiosas dos aludidos grupos indígenas, o que não acontece com a dança do 

Tremembé, de Almofala,vivenciada sobretudo como uma “brincadeira”, uma 

dança lúdica (Op.Cit, p.23). 

 

Destacamos que atualmente os Tremembé têm investido em explicitar a 

dimensão espiritual do ritual do Torém, como momento de se colocar em contato com 

os encantados (antepassados falecidos), momento em que curas espirituais e corporais 

podem ocorrer dependendo da concentração e da fé dos envolvidos na dança. Assim, 

com o atual investimento numa dimensão espiritual do Torém, a principal diferença 

entre esse ritual e o Toré estaria na estética dos passos e no ritmo da música, “a música 

do Torém é mais suave ao ouvido e os passos são mais lentos, mais calmos. O Toré é 

mais agressivo, quando você dança. você vê a diferença
26

”. Ainda, segundo o Cacique 

Tremembé: “O Torém e Toré são diferentes.  O Toré pode ser andejo. O Torém não. Se 

eu começar uma rodada de Torém aqui, ela termina aqui. O Toré eu posso começar ele 

aqui e terminar na Praia. Onde eu quiser e der pra ir”(entrevista outubro 2013). 

Cremos que o Torém para além da distintividade étnica é um lugar de 

memória que favorece a unidade desse grupo, o autorreconhecimento dos membros da 

comunidade como indígenas e o afloramento de narrativas que contribuem com a 

percepção e a valorização das singularidades desse grupo. Para Assmann (2011, p.25) 

“as mídias externalizadoras da memória incluem localizações que são convertidas em 

lugares de memórias, devido a algum acontecimento de relevância religiosa, histórica 

ou biográfica”. 

Por último, o Torém, desde os nossos primeiros contatos se mostrou como 

um lugar de memória em torno do qual gravitacionam outros lugares, também possíveis 
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 Declaração feita por um dos  professores da Escola Indígena Maria Venância, quando indagamos sobre 

a diferença entre Toré e Torém, em uma de nossas primeiras visitas a campo em 2014.1 
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de serem enquadrados no conceito proposto por Nora. Pois, nas narrativas observadas 

durante o MITS o Torém era associado à Espiritualidade Tremembé, ao mar de 

Almofala, à figura de Dona Chica da Lagoa Seca (uma das índias mais antigas e 

puxadora de rodas de Torém) e ao próprio espaço referente às terras do aldeamento 

Tremembé de Almofala. 

Essa mudança de foco deriva ainda da crença na relevância da observação-

participante para compreender organicamente como os lugares de memória foram 

utilizados metodologicamente na formação dos professores do MITS, bem como pela 

possibilidade de, no contexto da educação escolar básica, poder realizar um trabalho de 

campo mais aprofundado.  

Terminadas as visitas exploratórias que contribuíram decisivamente para a 

versão final do projeto de pesquisa, chegou o momento de apresentar o projeto de 

pesquisa para a comunidade escolar onde ele seria desenvolvido e buscar a aprovação 

para realizá-lo. Foi um dos momentos mais marcante em minha trajetória, quando me 

senti mais fragilizada mesmo reconhecendo os Tremembé como um grupo habituado a 

lidar e receber pesquisadores, pois , existia a dúvida  de como a proposta seria recebida, 

e se seríamos capazes de explicar, de forma clara, os objetivos da pesquisa.  

A apresentação da pesquisa para os professores da Escola Maria Venância, 

foi feita em duas etapas, e dias alternados. João Filho, aluno do ensino fundamental na 

escola e também professor da disciplina do ensino médio “Saberes do Céu, Terra e 

Mar”, no ensino médio, foi quem me recebeu. Nesse dia a aula terminou mais cedo, 

devido à falta de merenda escolar. Justamente por essa questão o Diretor estava em 

Acaraú e não pôde nós receber pessoalmente, delegando essa função a outro professor. 

Aguardei as atividades escolares acabarem conversando com funcionárias 

da Maria Venância, o assunto principal foi a falta de merenda que acarretava a redução 

do tempo de aula e criava um tempo ocioso para as funcionárias. Tempo que elas 

percebiam valioso para realizar os trabalhos domésticos de suas residências, entretanto 

não podiam deixar o ambiente da escola, pois estavam em seu horário de trabalho. Com 

o passar das horas elas decidiram, alternadamente, irem em casa para adiantar o almoço, 

ambas moram vizinhas ao local de trabalho.  

Puxamos as carteiras que se encontravam no pátio coberto da escola e 

montamos um círculo. Comecei me apresentando, ao que todos os professores 

seguiram, falaram seus nomes, disciplinas que ministravam e um pouco de suas 

trajetórias. Em seguida, falamos sobre o interesse de estudar o Torém no contexto da 
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educação escolar, proposta que felizmente foi aceita por eles. Demonstraram disposição 

em colaborar, oferecendo suas salas de aula para que eu pudesse observar, informando 

os dias em que o ritual era desenvolvido na escola, e me informando sobre a existência 

de uma disciplina no ensino médio que trata dessa questão. Mostraram-se dispostos a 

serem entrevistados e sugeriram, ainda, nomes de pessoas da comunidade que podiam 

falar sobre o Torém. 

O segundo momento de apresentação da pesquisa deu-se no dia seguinte, no 

turno da tarde. Dessa vez, o diretor me acompanhou, fomos em todas as salas apresentar 

a proposta para professores e estudantes. Assim, depois de nos apresentarmos e 

falarmos sobre o estudo, indagamos se eles queriam saber algo mais, se tinham dúvidas, 

e se permitiam. Mais uma vez aceitaram e se prontificaram em ajudar.  

Houve um terceiro momento, circunstancial, em que regressando à escola 

no turno da tarde, as salas de aula estavam fechadas. Ao perceber a ausência de pessoas 

no local, e já objetivando falar com o Cacique João Venâncio, fui até sua casa, que é 

vizinha a escola. Conversamos um pouco e não foi bem uma apresentação do trabalho, 

até porque o momento não permitia, pois naquela tarde falecera uma das lideranças da 

comunidade, conhecida como “Seu Caçador”. Conversamos mais sobre a morte e o que 

a perda de uma liderança significava para a comunidade. Nos dois dias que se seguiram 

não houve aula. 

Esses primeiros passos da pesquisa não foram gravados, filmados ou 

fotografados, apenas registrados em diário de campo. Interessante que quando 

introduzimos equipamentos como gravador e máquina fotográfica, algumas pessoas nos 

haviam questionado previamente se não os utilizaríamos. 

Explanado nossa aproximação com o campo e as primeiras movimentações, 

em torno do nosso objeto de pesquisa, seguimos apresentando o ‘locus’ de nossas 

atividades a Escola Indígena Tremembé Maria Venância. 

 

1.3 Escola Indígena Maria Venância: paredes que cantam. 

 

Arquitetura circular semelhante ao formato de um coca. Paredes de 

alvenaria em tijolo maciço, decorada com imagens de índio, oca, árvores e maracás. 

Telhado parte em palha e parte em telhas. Quadra circular na frente do prédio da escola 

construída própria para a realização da dança do Torém. Ausência de divisórias que 

separem a escola da casa dos vizinhos, apenas uma cerca de madeira que a separa da 
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rua. Nos documentos assim os Tremembé descrevem a Escola Indígena Maria 

Venância: 

 

[...] um prédio que tem uma arquitetura rústica, preservando os traços 

indígenas, misturando materiais como a alvenaria, madeira e cobertas de 

palha. Possuem grandes espaços e ilhas digitais, o que dá um grande destaque 

à boa parte das escolas da rede pública no Ceará [...] (ÍNDIOS..., 2009, p. 1).  

  

A escola apresenta em sua estrutura física uma mescla de elementos da 

cultura Tremembé (trançado em palha e circularidade das formas) e da cultura 

englobante (carteiras de plástico e computadores) o que parece explicitar visualmente o 

objetivo de promover uma formação dos estudantes em que dialogue os conhecimentos 

Tremembé e o dos outros. Arquitetura que serve a realização das atividades escolares, 

reunião, comemorações e festejos do movimento indígena atividades que constroem 

coletivamente o ‘devir’ Tremembé. O antropólogo e historiador Gerson de Oliveira 

Júnior (2006, p. 152-153) nos traz suas impressões: 

 

A escola Maria Venância é também lugar de articulação, reuniões e grandes 

eventos do movimento indígena, de dança do Torém enquanto atividade 

curricular cotidiana e de diversão coletiva [...]. Tem o sentido de ser o centro 

da Aldeia da Praia, no qual os projetos de futuro são construídos no presente. 

No currículo da escola tem lugar de destaque a história dos próprios 

tremembés e seus conhecimentos tradicionais, a memória sobre os 

acontecimentos acerca da igreja de Almofala e da Terra da Santa.   

 

O  “lócus” central do desenvolvimento dessa pesquisa é a Escola Indígena 

Maria Venância, na localidade da Praia, Distrito de Itarema/CE. A escolha por trabalhar 

com essa escola se deve, primeiramente, pela sua importância política no contexto 

EEDITE, pois foi pioneira na experiência de educação escolar diferenciada da etnia 

Tremembé e a primeira escola diferenciada indígena do Ceará. Como fala o Cacique, 

“os Tremembé foram os primeiros a se levantar com a bandeira da educação escolar 

diferenciada
27

”, no ano de 1991. 

 

No Ceará, a Escola Indígena Diferenciada (EID) é um fenômeno muito 

recente, o que justifica somente agora é que estão sendo desenvolvidos 

estudos iniciais. Os Tremembé foram os primeiros a implantarem uma escola 

indígena na Comunidade da Praia, em 1991, sem qualquer apoio por parte da 

SEDUC ou da Secretaria de Educação do Município de Itarema, onde estão 

localizados, tendo conquistado somente em 1997 o reconhecimento e apoio 
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 Fala do Cacique João Venâncio que se repetiu durante a disciplina sobre o Torem no MITS e no EMIT. 
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oficial às suas lutas pela escola diferenciada (FONTELES FILHO, 2003, p. 

16-17). 
 

Em segundo lugar pela proximidade da escola com a residência do atual 

Cacique João Venâncio, liderança política, puxador de Torém, mestre da cultura 

Tremembé. O Cacique é uma referência no processo de resistência e afirmação étnica, 

do qual a EEDITE é uma conquista.  

João Venâncio é bisneto da “Tia Chica” da Lagoa Seca, rezadeira, parteira e 

uma das dançadoras e organizadoras das rodas de Torém mais antigas, reconhecida 

pelos Tremembé como uma indígena legítima. Vinculo de ancestralidade que reforça o 

protagonismo do cacique a frente do ritual sagrado. “Tia Chica” e seu irmão José 

Miguel eram os organizadores da dança quando o folclorista Florival Seraine, em 1945, 

iniciou suas visitas ao povoado de Almofala para pesquisar a dança dos índios 

Tremembé.  

 

Ambos assumiam, claramente, funções definidas na dança ritual. José Miguel 

era o mestre, responsabilizava-se pela execução das coreografias 

pantomímicas e conduzia o desenvolvimento do Torém, marcando com o 

maracá o ritmo dos movimentos dos torenzeiros. Sua irmã. Ajudava-o na 

organização dos dançadores e no acompanhamento das cantigas (OLIVEIRA 

JUNIOR, 1998, p.39-40). 

 

Outra razão para escolhermos a Escola Maria Venância é sua localização, 

pois a Região da Praia de Almofala se configurou como centro político do aldeamento
28

 

missionário de Nossa Senhora da Conceição, em torno do qual os índios Tremembé 

foram organizados desde 1706. E que tem, na Igreja da Santa, o marco físico da 

existência desse aldeamento que legitima os remanescentes dessas populações como 

indígenas. 

 

A praia de Almofala se configurou como o centro político local, desde o 

inicio do aldeamento, em 1706. Nela se revelam aspectos fundamentais da 

“cultura” tradicional Tremembé, profundamente vinculada ao mar. Revelam-

se, também, de modo dramático, o processo de invasão dos posseiros e as 

lutas de retomadas da terra indígena (FONTELES, 2003, p. 4). 

 

Considerando nossa temática central de pesquisa “o Torém na interface com 

a EEDITE”, observamos que a Escola Maria Venância parecia o local bastante propício 

ao desenvolvimento dessa pesquisa, pois retomando a questão da arquitetura da escola, 
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 Aldeamento é o nome do processo dado à reunião de índios sobre a tutela de missionários religiosos 

para facilitar sua integração a sociedade civil. 
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além da quadra pensada para dançar o Torém (o que efetivamente não acontece por falta 

de cobertura), as salas de aulas da escola também são identificadas com nomes de letras 

de música do Torém, a saber, “O jandê”, “Navura”, “Sara-mussara”, “Pegarope”, 

“Brandi-Pote”e“Ariapu” (FIGURA 03). Cujo significado será explicado adiante. 

Segundo o diretor os nomes das salas fazem referência a essas músicas que eles cantam 

na escola.  

Seguem abaixo as letras de Torém que nomeiam as salas, de acordo com a 

transcrição feita pelos alunos do ensino médio, durante a disciplina de “Arte 

Tremembé” em 2012, que deu origem a um livro, sobre estas músicas ritualísticas, que 

se encontra na biblioteca da Escola Maria Venância. 

 

O JANDÊ 

O jandê o cogira 

Guararipe napurana 

Aiô mangue 

Aiô manguira 

Ô manguira (3x) 

 

NAVURA 
Navura, navura vai encher 

Ô navura, navura vai encher 

O diripirine de verana 

De verana boigue (bis) 

Vamos pra os escunhambá 

Ô arigué (bis) 

Só a sua mussará tem binguê 

Vamos pra os escunhambá 

Ô arigué(bis) 

 

SARÁ-MUSSARA 
Sará-mussara, ô manguê 

Prê, pré, pré tem boigue (2x) 

Ô verana catia 

Ô verana tem boigue (2x) 

 

PEGAROPE 

Pegarope pegarope (2x) 

E chega caramerunga  

Na merunga serecer 

 

BRANDI- POTE 

Brandi, brandi pote(2x) 

Ta siripitinta ta 

Siripitinta ta (2x) 

 

ARIAPÚ 

Ariapú nerenrenbu Nerenrenbu  
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estaquaralhe ô (bis) 

Ariapu nerenrenbu nerenrenbu 

Estaquarague ô ariapú. (bis) 

 

Estas músicas “são as mais antigas”, elas “tão ainda na língua dos antigo
29

”, 

se relacionando aos “pontos altos da cultura Tremembé”. Destacamos que o idioma 

nativo do povo Tremembé já não existe, foi perdido diante dos longos anos de contato 

interétnico, mas resiste nas palavras e vocábulos de alguns de seus cânticos como os 

expressos nas letras citadas, cujas histórias que deram origem a elas vão passando de 

uma geração a outra. 

Em entrevista realizada, obtivemos as seguintes explicações para o 

surgimento das músicas “Jandê”, “Sara-mussará”, “Grande-Poti”, “Pegaropê” e 

“Ariapú”: 

 

Jandê, a palavra Jandê é um pássaro extinto. É o canto da jandáia chamado. O 

significado da música é o canto da jandáia. É um pássaro que tá em extinção 

nos nossos dias. Esse pássaro ainda tem, mas é muito raro. É o canto da 

Jandáia. 

Sara-Mussará é uma cabaça cheia daquelas formigas grandes, sara, sabe? 

Sara-Mussará? E assim, quando alguém foi pegar essa cabaça prá  botar água, 

foi não, foi pra botar mocororó se eu não me engano. Aí na hora que ele foi 

tirar, a cabaça caiu no chão é quebrou, aí saiu aquelas formigas sarra-sarra. 

Grande-Poti o significado é o camarão, e a dança do camarão, quando a gente 

dança o grande-pote, ele vai, ai volta, tem essa parte. Tem essa passagem. 

Então o camarão ele anda pra frente, mas quando ele pula, ele pula pra trás. 

Pegaropê significa que muito cedo, muitos pescadores foram pro mar, 

pegaram muito peixe e o peixe era só garoupa. Uma garoupa é um peixe 

muito grande, enorme. 

Ariapú se não me engano faz referencia a criança indígena, essa eu não me 

lembro bem (Professor J. Entrevista, março de 2015). 

 

Mesmo sem tradução exata essas letras de Torém possuem histórias que 

trazem o contexto de seu surgimento, por exemplo, a observação do canto dos pássaros, 

da ação das formigas e do movimento do camarão pelo povo Tremembé. Essas 

histórias, repassadas oralmente, podem apresentar pequenas variações, embora 

mantenho uma base de significado semelhante. 

Para Zeza, uma das interlocutoras de Fonteles (2003), a canção o Jandê fala 

que “uma jandaia tava num pé de pau. Aí um índio viu e ‘meteu os canivetes’, cantou a 

mesma cantiga da jandaia” (p.105). A História da música Sara-Mussará foi explicada 

por João a Fonteles da seguinte maneira: “São as sarassará. Estão dentro da cabaça. 
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 Depoimento informal J 2014 em uma de nossas visitas ao campo. 
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Aonde elas estão,  elas cortam o material. Elas comem igual cupim, elas [fazem]  um 

tinido”(p.110). A música Grande-Poti , “É o camarão. Vai e volta, afasta-se de bunda, 

como a dança, que volta prá lá e prá cá”. Segundo Raimundinha. “Pois eu achava que 

era fazendo um pote, rodando”, conforme Dijé (p.113).  A música Ariapú foi explicada 

a Fonteles da seguinte forma: “nambú se lavando na areia. Ela se deita assim [faz os 

gestos], com as asas, fica rebolando na areia” (p.111) e a Navura “É a cuia que vai 

encher de mocororó, ‘cuiambá’. ‘Sarramussará’, acho que é ‘juntar a gente’. ‘Vamo 

pros cuiambá’ é ‘chamar o povo’” (p. 112).  

Observamos que, no geral, essas cantigas fazem referência ao modo de vida 

desse povo em sua relação com a natureza, vemos claramente citado o comportamento 

de animais, exemplo, a formiga, o camarão, a jandáia. E ainda, referência à atividade da 

pesca e ao mocororó (vinho feito do caju). Na história contada por Zeza à Fonteles 

(2003) inferimos, ainda, a ação do sobrenatural nos acontecimentos corriqueiros, pois, 

segundo ela, o índio teria matado o pássaro, jandaia, e absorvido o dom de cantar igual a 

ele.  Estas músicas, na opinião do Cacique, nasceram da observação da natureza que os 

antigos faziam.  

Tendo em conta os elementos expostos consideramos pertinente a realização 

dessa pesquisa na Escola Maria Venância, pois o canto e a dança do Torém estão 

anunciados em suas paredes com pinturas e palavras que nomeias as salas, no plano 

político pedagógico (PPP), na matriz curricular, na quadra redonda projetada para 

danças o Torém, e na ancestralidade das pessoas que viveram na região da Praia como a 

“Tia Chica” e o Cacique. 

A presença do ritual do Torém na Escola Maria Venância da matriz 

curricular a arquitetura espacial é reflexo da relevância dessa prática para a 

singularização dessa etnia diante dos órgãos públicos, e para o fortalecimento interno do 

senso de unidade e pertencimento. A seguir, apresentaremos alguns elementos da 

história e da cultura, que assim como o Torém, contribuem com o autoreconhecimento 

desse povo como indígena e nos permitem entender, um pouco mais, sobre as 

demandas, atualmente, reivindicada pelos autores sociais dessa pesquisa. 
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Figura 03 – Escola Indígena Tremembé Maria Venância, setembro de 2015. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2014). 

 

1.4 “Tremembé é um povo único”: ser Tremembé é ter uma história e viver uma 

cultura. 

 

Uma das primeiras questões que surgiram na escrita dessa dissertação foi 

como apresentar os indígenas Tremembé que mantém uma relação direta com a 

EEDITE, na condição de docentes ou estudantes do ensino fundamental e médio 

regular.  A pergunta que nos fazíamos era: como apresentá-los? Dizer somente os seus 

nomes, no nosso entender, não seria suficiente. Uma vez que “a palavra que sempre é 

universal, opõe-se à coisa, sempre singular” (GARAUDY, 1983, p.48), logo o nome 

não é a pessoa. Consideramos, ainda, que um grupo transcende a soma simples das 

partes envolvidas, há microrrelações entre os seus membros, as relações estabelecidas 
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entre estes com a externalidade e mesmo com a própria significação que eles atribuem a 

ação de pertencer àquele grupo.  

Cogitamos trazer um relato historiográfico sobre as origens e trajetória 

desse povo, cremos que certamente ajudaria na contextualização de seu momento 

presente, contudo nos pareceu excessivamente impessoal.  Primeiramente pela 

compreensão de que a forma como o conhecimento histórico foi produzido, até 

recentemente, é pautada no modelo de organização social e de construção do 

pensamento eurocêntrico apresentando um viés colonializante (LANDER, 2005). O que 

propicia, em graus diferentes, a subalternização das experiências dos grupos que foram 

marginalizados
30

 por não terem as mesmas concepções de organização social (estado-

nação), espiritual (cristianismo), de trabalho (capitalista) e de mundo (fragmentada) que 

o europeu ocidental moderno. 

 

Em referência ao discurso acadêmico da história – isto é, da história como 

discurso produzido na sede institucional da universidade – a Europa continua 

sendo o sujeito teórico e soberano de todas as histórias, incluindo as que 

chamamos de “indiana”, “chinesa”, “queniana” etc. Nesse sentido, a própria 

história “indiana” esta em posição de subalternidade (MIGNOLO, 2003, 

p.279). 
 

Em segundo lugar, os próprios pesquisados; lideranças Tremembé e 

professores e alunos da EEDITE, demonstraram possuir uma visão crítica e certa 

desconfiança em relação à história escrita e divulgada nos meios de comunicação de 

massa, no que concerne à maneira de apresentação dos povos indígenas. Tido no geral 

como ‘bárbaros’, ‘selvagens’, ‘preguiçosos’, ‘inaptos para o trabalho’, entre outros 

adjetivos que lograram permanecer no imaginário social caracterizando esses povos e 

que são não raramente alimentados pelas grandes mídias. 

Durante nossa participação na disciplina do MITS, em 2011, observamos, 

por parte dos docentes e discentes, contestações à forma como os índios apareciam nas 

novelas, nos filmes, na literatura e nos escritos historiográficos. No geral eles percebiam 

esses escritos como minimizando o massacre físico e cultural sofrido por esses povos e 

fortalecendo preconceitos em torno da organização social e espiritualidade indígena 

                                                           
30

Dialogando com os autores da colonialidade/modernidade (AZIBEIRO, 20066, 2007; FIGIEIREDO, 

2009, 2010; LANDER, 2005; MIGNOLO, 2003, 2008), compreendemos como grupos marginalizados 

aqueles e aquelas que não se encontram no centro produtor dos regimes de verdade da modernidade. As 

minorias (negros, índios, mulheres, gays, etc) que por agirem ou compreenderem o mundo de uma forma 

diferente da hegemônica/padrão são inferiorizados, subalternizados e sofrem uma tentativa de 

silenciamento, assim suas vivências, experiências e saberes são mantidos a margem.  
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Para o Pajé, “A história de José de Alencar
31

 é muito diferente do que é 

falado. Ali era aldeia, muitos índios foram torturados. A história é outra, é muito 

diferente prá sociedade achar bonita”. Ele continua sua fala e faz referência a uma aula 

de campo dos alunos do MITS num sítio arqueológico. Durante a visita guiada, alguns 

estudantes teriam se sentido mal, tido fortes dores de cabeças e até desmaios, fato que o 

pajé atribui aos encantados que estariam tentando entrar em contato com os Tremembé, 

para fazer um contraponto a versão contada pelos educadores do sítio aos estudantes 

indígenas. O pajé diz: “Só apareceram aos Tremembé, talvez nós estivéssemos aprendendo 

coisas que não tivessem nada a ver com a realidade. Os espíritos mostrando o acontecido, 

que talvez fosse diferente do que estavam contando a vocês”. 

Diante dessas críticas, como apresentá-los então? Bem, certamente devem 

existir inúmeras maneiras para isso, a depender da criatividade e das orientações 

pessoais, acadêmicas e políticas de quem o faz.  No nosso caso optamos por apresentar 

esse povo a partir de suas memórias, tendo como fontes para isso, os seus relatos orais 

feitos a nós e/ou a outros pesquisadores que realizaram trabalhos com o povo 

Tremembé, tendo enfoque, as suas memórias. Utilizamos, ainda, escritos produzidos 

próprios Tremembés no contexto do espaço físico e simbólico EEDITE. 

É importante ressaltar que as memórias/histórias, que aqui evidenciamos, 

são, em certa medida, permeadas pelo universo institucional da Escola Indígena Maria 

Venância. Essa instituição apresenta alguns diferenciais fundamentais para compreender 

a relevância das memórias, saberes e narrativas que circulam por seu universo físico e 

simbólico.  

Primeiramente, é um modelo escolar que insurgiu a partir das necessidades 

e experiências de um dos grupos subalternizados pela modernidade/colonialidade 

(MIGNOLO, 2003; 2008; WASH, 2009; FIGUEIREDO, 2009; 2010,) estando 

diretamente ligado a um movimento político mais amplo de fortalecimento da 

autonomia e das singularidades culturais dos Tremembé.  Como os próprios dizem em 

cartazes afixados nas dependências da escola Maria Venância: “a escola nasceu da luta 

e se volta pra luta”. 

Em segundo lugar, vimos que através das atividades desenvolvidas pela 

escola existe a busca por captar, no interior do grupo, as memórias que explicitam a 

singularidade dessa etnia como um povo indígena, construindo um contradiscurso 

diante das afirmativas da inexistência de índios no Ceará. 

                                                           
31

 Ele se refere ao livro Iracema, e chama atenção por ele tratar só de uma índia, não de uma aldeia. 
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Sobre a tentativa de invisibilização dos povos indígenas, lembremos, aqui, o 

relatório de província apresentado pelo Presidente José Bento da Cunha Figueiredo 

Júnior à Assembleia Legislativa do Ceará, em 09 de outubro de 1863. Esse deu margem 

a interpretações que negam a existência de povos indígenas no Ceará pós sua 

divulgação, segundo o relatório de 09/10/1863:  

 

Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. (...) ainda hoje se encontra 

maior número de descendentes das antigas raças: mas acham-se misturados 

na massa geral da população, composta na maior parte de forasteiro, que os 

excedendo em número, riqueza e indústria, em havido por usurpação ou 

comprar as terras pertencentes aos aborígenes (Relatórios dos Presidentes da 

Província. BPGMP. Núcleo de microfilmagem no Museu do Ceará). 

 

Ao considerar esse contexto de produção de invisibilidade em torno das 

populações indígenas do Ceará, buscamos apresentá-los a partir de suas memórias, pois 

elas permitem abordar as histórias do cotidiano recente, as paixões individuais, que 

podem se fazer coletivas e vice-versa, as representações ideológicas, a temporalidade da 

narrativa, os sentimentos e os valores dos indivíduos que a expressam (BOSI, 2003). 

Nesse sentido elas explicitam os elementos que fazem os Tremembé se reconhecerem 

como um grupo indígena, e põem em movimento através das narrativas as suas 

singularidades culturais. 

Nossa aproximação com as questões referente à memória podem ser tão 

mais enriquecedoras quando podemos percebê-las, também, como instrumento de 

resistência que vai transmitindo de uma geração a outra histórias, vivências e saberes 

subterrâneos ao discurso, à lógica e ao padrão hegemônico (POLLAK, 1989).  

Não estamos idealizando a memória como a guardiã da verdade, da 

revolução ou da evolução uma vez que ela também tem seus desvios (BOSI, 2003), mas 

a percebemos como uma alternativa de diálogo que pode contribuir para romper com os 

discursos monolíticos, trazendo para a arena dos debates experiências periféricas em 

especial dos grupos subalternizados e muitas vezes não alfabetizados. 

Nesse sentido, tratamos de focar nossa apresentação dos Tremembé nas 

narrativas e memórias desse povo sobre si mesmo, com vistas a “não substituir nem 

matar o rico mundo oral das comunidades indígenas, mas alimentá-lo como veia 

profunda que nutre a alma da cultura” (CEARÁ, 2007, p.7).  

Memórias que, muita das vezes, se enraízam em lugares espaciais, 

simbólicos e/ou funcionais que são significativos para o povo Tremembé. Locais, no 
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nosso entender, orientadores dos seus processos individuais e coletivos de construção de 

um senso de identificação, pertencimento e reconhecimento de quem são eles próprios, 

e de quais são suas lutas.  

Lugares que têm sua importância e significado alimentados pelas 

lembranças trazidas nas memórias das pessoas que integram esse grupo, e que, 

simultaneamente, servem de combustível para reacender essas lembranças, ou seja, 

espaços que amparam sua percepção, memória e senso de pertencimento a um coletivo 

social indígena dentro de um contexto de mobilização política pela terra. 

No geral, pouco do que sabemos sobre esse povo, conhecido como 

Tremembé, é que eles foram referenciados em crônicas e relatos de viajantes
32

, ao longo 

do século XVI e XVII, como Teremembé, Taramambes, Trememé e variações. Existe, 

inclusive, uma designação registrada pelo padre Antônio Vieira, em meados de 1600, de 

que esse povo se alto denominasse Alarves
33

, a expressão é pouco citada não sei se por 

desconhecimento, por discordância ou pela perda
34

 de significação dele para o grupo ao 

qual aparentemente se reportava.  

A nomeclatura pela qual hoje eles são conhecidos, começou a ser firmada a 

partir dos cronistas do século XVII. Segundo Borges (2006; 2010):  

 

A partir dos cronistas do século XVII torna-se recorrente a denominação 

tremembé, cuja origem permanece dúbia: pode vir de tremedal, de provável 

origem espanhola (HOUAISS,2004) que designa área de pântano dos 

mangues, ou pode vir do tupi tirimimbé que também se refere a encharcado, 

alagadiço (BUENO, 1998). É curiosa a aproximação de sentido dos 

vocábulos, o que sugere uma derivação ou adaptação de uma das línguas à 

outra. Segundo o Dicionário da Real Academia Espanhola tremedal, vem do 

latim tremere, que por sua vez dá origem a vários vocábulos do século XIV 

em diante (HOUAISS, 2004). 

                                                           
32 Exemplo são o cronista Frances Yves D’evreux,o padre Antônio Vieira, donatário João de Barros, o 

governador-geral Diogo de Menezes (BORGES,2006). 
33

 “Mencionada pelo Padre Antônio Vieira (1904, p. 96) no relato das viagens jesuíticas que ocorreram de 

São Luís à Serra da Ibiapaba, em meados de 1600: “Animou também muito a resolução do Governador e 

intentos dos Padres a paz que por meio deles vieram buscar ao Maranhão os Teremembés que são aquelles 

gentios que frequentemente se nomeião no roteiro desta costa com o nome de Alarves [...]”. 

(BORGES,2006, 104-105) 
34

 Os Tremembé, da atualidade, com os quais eu realizei a pesquisa, em nenhum momento fizeram 

referencia a suposta autodenominação Alarves, como também não encontrei referência a ela, com exceção 

do Trabalho de BORGES (2006).Trago a referência da provável autodenominação em primeiro lugar em 

respeito as fontes, que numa pesquisa não podem ser escondidas ou silenciadas mesmo que 

aparentemente sejam destoantes. Em segundo lugar em respeito a notoriedade de Viera como cuidadoso 

cronista; e, por último, por crer que nesses longos séculos de contato, de violências e violentações entre 

colonizador e colonizados, muito do que era próprio da cultura indígena foi silenciado, negado e não 

raramente perdido, como, por exemplo, as autodenominações utilizadas pelos próprios indígenas, que 

chegou a ser resumidas no binômio Tupi e Tapuias segundo  lógica eurocêntrica. De toda maneira, como 

nos fala BORGES (2006) essa referência se perdeu da memória popular.  
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A despeito das nomenclaturas utilizadas para se referir a esse povo, é 

relevante compreender que os Tremembé, assim como os próprios nomes dado a essa 

etnia e transcendendo a esses, não são uma essência imutável, e sim um grupo em 

processo de (re)construção de si mesmo, dialogando com seu passado e extraindo,  da 

chamada tradição, elementos culturais que dêem liga a sua etnicidade, a partir de um 

jogo  de semelhanças e diferenças entre si e os outros. 

Para os Tremembé, que vivenciam a EEDITE, etnia “não é biológica, nem é 

ligada à raça ou pesquisa de ancestrais comuns. Hoje, etnia é vista como o modo de um 

grupo humano viver sua diferença e botar sua marca no mundo como grupo cultural.” 

(CEARÁ, 2007b, p. 52). Nesse sentido Raimundinha diz que: “Ser índio pra mim é 

saber dançar o Torém, é sentir o som de cada canto, e saber a sua história. Sentir a terra 

firme, saber viver nela carinhosamente. Por isso que eu sou índia Tremembé” (op.cit., p. 

15). Assim ser um Tremembé é se reconhecer como tal e viver a cultura específica desse 

povo. 

 

Sou Tremembé pela família da minha mãe, mas só que eu era mais afastada, 

porque eu morava com meu pai, que era mais afastado. Ele morava em 

Fortaleza. Ele também é Tremembé só que não conhece, né? Meu pai de 

Fortaleza nasceu em Itarema, se criou em Itarema, mas não conhece a cultura 

indígena, não faz parte... mesmo tendo o sangue. De onde que ele não é?! 

Itarema fica bem ali, então ele não deixa de ser Tremembé, só que ele não 

conhece, não se assume, e aí eu não considero que ele seja. Mas a família da 

minha mãe sim, a minha parte indígena é da família da minha mãe. É mais 

forte. Do meu pai também, pode ser, mas da minha mãe é mais forte, porque 

pratica a cultura, né? Ele tá mais afastado (Professora C. Entrevista, janeiro 

de 2015). 

  

Ser índio Tremembé pra mim é uma coisa muito importante, porque índio é 

natureza Entendeu? Índio é estar conectado com a própria natureza como se 

fossem um só. Ser índio Tremembé pra mim, eu acho que eu não desejaria 

nascer em outra cultura, em outro povo, em outro grupo que não fosse o 

indígena. Ser índio pra mim é uma coisa que eu vou... como se fosse um 

troféu. Quanto mais eu me aprofundo nisso, mais eu gosto de ser o que eu 

sou, entendeu? A nossa cultura tem um significado, o significado de ser 

índio, o significado de que cara se eu sou índio eu tenho que exercer uma 

cultura e a melhor forma de exercer essa cultura é dançando o Torém e 

também mostrando pras pessoas que no Ceará ainda tem índio (Professor J. 

Entrevista, fevereiro de 2015). 
 

Durante nossa participação da disciplina do MITS e EMIT observamos, 

ainda, referências à reza, ao Torém, aos encantados, a observação da natureza, a 
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participação do movimento indígena como elementos que servem para singularizar essa 

etnia. Conforme o Pajé em depoimento na disciplina do MITS: 

 

“Todos nós sabemos que Tremembé é um povo único. Por isso alguém pode 

criar vaidade em cima disso, e pode ter... Alguém pode ter inveja disso e 

começar a botar a gente pra baixo, e nós não pode perder de vista porque é 

um espaço muito sagrado (Pajé. Fala durante a disciplina “Torém: Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, dezembro de 2011). 

 

O pajé reconhecia a trajetória de luta dos Tremembé pela terra e pela escola 

como elementos que faziam deles um povo único. Quando ele fala em “inveja” refere-se 

à inveja das conquistas alcançadas pelos Tremembé, por exemplo, a EEDITE. 

Destacamos que esse processo de re/construção de si, no caso das 

populações indígenas, vem se desenvolvendo num cenário de subalternização desses 

povos, suas práticas e crenças, instaurado, sistematicamente, a partir das conquistas e 

tomada de posse das terras que hoje corresponde ao Brasil.  

Conforme Lander (2005), a conquista ibérica do continente americano inicia 

um momento de organização colonial do mundo que cria uma narrativa universal
35

, 

onde a Europa é “o centro geográfico e culminação do movimento temporal”. Coloca 

assim as especificidades européias “como padrão de referência superior e universal”, em 

torno das quais as outras experiências são organizadas hierarquicamente e definidas 

como carentes, primitivas, arcaicas e inferiores. 

Tal lógica se encontra no epicentro do processo de colonização das 

Américas que compreendia, no geral, os índios como bárbaros por não possuírem uma 

organização social, política e religiosa que correspondesse ao padrão europeu, nessa 

lógica os indígenas eram percebidos como gente “sem fé, sem lei e sem rei”
36

, o que 

legitimava a ação “civilizadora”, “redentora” e “salvadora” desse povo que vivia em 

estado de “selvageria”. 

Nas palavras de estudantes indígenas durante uma discussão sobre 

etnicidade transformada em texto para compor “O livro da Vida Tremembé”, eles assim 

descrevem e interpretam a atuação dos Portugueses: 

 

                                                           
35

 Narrativa universal e pra Lander (2005) uma narrativa histórica linear, na qual o ápice do 

desenvolvimento é representado pela cultura europeia, as outras histórias e experiências são incorporadas 

como estágios anteriores de evolução, que deverão ser superado. 
36

 Expressão recorrente ao se referir aos povos indígenas brasileiros,tendo sida utilizada pela primeira vez 

por Pero de Magalhães Gândavo no Tratado da Terra do Brasil, em 1573. 
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Antigamente o Brasil era uma colônia de Portugal, colônia como eu entendi, 

é um tipo de escravidão entre países. [...] 

Para manter a escravidão: tomar terra dos índios, escravizar, matar, tudo 

dentro da lei deles brancos de Portugal e brancos do Brasil que pensavam 

como brancos portugueses; era preciso inventar um monte de coisas 

aceitáveis. 

Aceitáveis para quem? Para eles mesmo, os brancos que dominavam. 

Foi assim que inventaram que índio não tinha condições de se governar, 

tinha de ter a tutela e o mando do branco. 

Foi assim que se chamava índio de selvagem, sendo que nenhum de nós saiu 

daqui para o outro lado do mar para matar (CEARÁ, 2007, p.51). 

 

Decerto é que o período colonial, embasado em sua lógica eurocêntrica, 

racista e subalternizante, foi um período de violências físicas e epistemológicas, que não 

apenas buscou negar e deslegitimar tudo o que estava fora da lógica hegemônica, mas 

buscou apagar suas histórias, suas memórias e suas vivências. Sobre a violência desses 

primeiros contatos entre colonizador e colonizado, que tinha por base a espiritualidade 

cristã dos portugueses, com suas noções de pecado e inferno e o desejo de tomar posse 

das terras encontradas, o pajé Tremembé interpreta da seguinte maneira:  

 

Os pajé Tremembé, quando os padres jesuítas começaram a catequizar os 

índios, para se apossar das terras, tomar as terras. Começa a dizer que eles 

estavam atentados, era atentação. (...) Os catequizadores vinham e diziam é 

pra fazer assim... O homem tem que ter uma só mulher, e ter uma casa 

diferente, a união e fidelidade para sempre. Aí trouxe pecado, trouxe inferno, 

trouxe um monte de coisa. E pra gente era diferente a gente casava por amor. 

O homem e a mulher podiam ter dois companheiros se eles quisessem e se 

dessem bem. Quando não dava mais certo eles se deixavam. Inferno é colocar 

uma cobra como mulher na vida de um homem e ser para sempre. Um 

satanás homem na vida da pobre de uma mulher. E ela ter que ficar ali até 

morrer. Os pajés não aceitaram. Os pajés era os sabidos da aldeia. Os pajé 

são diabólicos, satanás... Para tirar o defensor do povo pra cobra poder vir e 

comer todo mundo. (Pajé. Fala durante a Disciplina “Torém, Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, dezembro de 2011). 
 

Não podemos saber ao certo como foram esses primeiros contatos, mas 

sabemos que sua violência física e simbólica foi tanta que reduziu drasticamente a 

quantidade e diversidade dos povos indígenas no Brasil, havendo pouquíssimos 

registros históricos que nos permitam acompanhar a trajetória desses povos. 

No caso do Tremembé, segundo Borges (2006, 2007; 2010), em seus 

estudos sobre esse povo, tendo como fonte de pesquisa o Sítio Arqueológico Seu Bode
37

 

e a documentações de cronistas e viajantes que passaram por essa localidade entre os 

                                                           
37

 O Sítio arqueológico do “Seu Bode” esta localizado no Município de Luiz Correia, no Piauí. A partir 

dos achados arqueológicos nessa região é possível recompor um pouco da dinâmica das populações 

costeiras no Nordeste, dentre elas estão os Tremembé.  
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séculos XVI e XVII, eles ocupavam larga faixa litorânea do atual Nordeste Brasileiro, 

seus domínios na Costa leste-oeste se estendiam do Ceará ao Maranhão. 

Ocupando essa região eles viviam do trinômio pesca-coleta-caça, dispondo 

dos recursos oferecidos pelo mar, mangue, lagoas, rios e mata. Como fala o Pajé durante 

a disciplina do MITS, em dezembro de 2011, “Há 500 anos o Brasil foi invadido. Há 

milhões de anos os Tremembé já existiam aqui. Os mais velhos viviam da fé, da 

esperança, da pesca, da caça e das frutas”.  

Ainda, segundo Borges (2006) na dependência dos recursos naturais que 

variavam durante o ano e seguindo os ciclos da natureza, eles apresentavam uma 

sazonalidade pela Costa Setentrional Brasileira de acordo com a disponibilidade de 

recursos vegetais, animais e mesmo da disputa por esses recursos com outros povos 

indígenas. Essa sazonalidade dos Tremembé também é evidenciada nas falas do pajé 

durante a disciplina de Torém no MITS, ele diz “do Curupi do Maranhão ao Rio Grande 

do Norte. Tremembé brigando com Tupi-Guarani na Serra da Ibiapaba. Tremembé 

homem puxando as Potiguaras”. Retornando as análises da autora sobre a literatura em 

torno dos primeiros contatos entre os Tremembé e os europeu, observa que esse povo é 

singularizado como exímio nadador e pescador, destacado pela valentia. 

 

[...] gentil de corso; porém tão inclinado a vivencias das praias que nunca sai 

delas. 

Sendo todos os índios americanos grandes nadadores, são os tremembés 

dentre todos eles os mais insignes; porque sem outra embarcação que não a 

dos seus próprios braços, e quando muito um pequeno remo, além de 

atravessar muitas léguas de água, se conservam também debaixo dela por 

largos espaços, livres de receio.[...] (BORGES, 2010, p.249). 
 

Passado que permanece evocado nas lembranças de lideranças como, os 

atuais, Cacique e Pajé Tremembé, a despeito de inúmeras lacunas que possam existir em 

se tratando de um povo que tomamos conhecimento de seu passado através de 

documentações a contrapelos. Assim, segundo essas lideranças: 

 

Nós não sabe até hoje de onde os Tremembé vieram, das Antilhas, das Índias, 

dá Judeia... Eles vieram de alguma região pra cá. Os povos mais nadador e 

pescador, eles vieram pra cá nadando, atravessando o mar nadado, a milhares 

de anos. Nós Tremembé somos nativo daqui (Pajé. Fala durante a disciplina 

de “Torêm: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, dezembro de 

2011).  

  

Os Tremembé eles sempre foram um povo muito pescador, bravo mesmo no 

mar, muito nadador e muito mergulhador, né? O povo Tremembé foram 
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pioneiros nessa história da nadação, da margulhação, né? De pegar o peixe 

com a mão, a pulso mesmo, na marra, né? Então os Tremembé foram 

campeão, são campeão, né? Nisso (Cacique. Entrevista, março de 2013). 

  

A ligação com o mar e a atividade da pesca são, até a atualidade, elementos 

relevantes na identificação desse povo, em particular os que residem na localidade da 

Praia de Almofala, onde essa pesquisa foi desenvolvida (FIGURA 04). Oliveira Júnior 

(2006), no Livro “O Encanto das Águas: A relação dos Tremembé com a natureza”, 

originado a partir de sua tese de doutorado, nos apresenta, de forma clara e poética, os 

saberes Tremembé advindos dessa prática e o universo de significações advindos dessa 

vivência com o mar.  

 

Figura 04 – Mar de Almofala local de lazer, trabalho e aprendizagem para o povo 

Tremembé, Novembro 2014. 

 

Fonte: arquivo pessoal autora (2014). 

 

Saberes que nascem da não dissociação entre céu, terra e mar, percebidos 

como interligados para a realização de uma pesca que dispunha de poucos recursos 

tecnológicos para a sobrevivência em alto mar. Atividade que dependia de uma prévia 

leitura da natureza adquirida pela observação do comportamento dos mares, ventos e 
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peixes. O cacique Tremembé, que trabalhou como pescador dos oito aos quarenta anos 

de idade, quando abandonou a profissão por problemas de saúdes, assim descreve o que 

ele chama de pesca tradicional: 

 
 A gente, por exemplo, pra ir pro mar, você precisa das duas coisas. Você 

precisa da Terra, né? E quando você tá lá você precisa do céu, né? E lá você 

precisa da água, porque da água, é que, se tira o peixe, né? Da terra você leva, 

hoje não, o pessoal não tão fazendo mais isso, mas no meu tempo se fazia. 

Levava a terra pra fazer o fogão, levava a lenha que era pra cozinhar, que era 

pra fazer a comida pra gente comer, né? Então juntou as três coisas, né? E se 

resulta numa só. (...) A gente saia pro mar, pra não ver a terra. Ter só o céu de 

referência. Pelos planetas a gente sabia mais ou menos a aproximação de 

onde a gente tava, do nosso porto. (...) A diferença dos outros pescadores e 

que eles hoje, eles estão pescando na tecnologia, né Os Tremembé nativos 

mesmo, pra ele pescar não precisa disso. A gente tem que esperar o momento 

certo que o peixe quer comer, porque aí depende da maré, depende da lua, 

depende do quebramento (da maré), né? Tudo isso você tem que ter essa 

experiência, se você não tiver, você esta perdido, né?(Cacique. Entrevista. 

Março de 2013). 

 

Atividade esta que por ser realizada na natureza estava imersa numa 

compreensão de mundo que não raro convivia com a presença de “seres invisíveis”, não 

humanos, capazes de assumir formas variadas e interferir diretamente nas ações dos 

homens, os chamados encantados.  

Conforme nossos interlocutores os encantados são os “nossos anciãos que já 

se foram
38

”, os “espíritos da natureza
39

”, os “seres de outras dimensões [que se 

manifesta/entra em contato] em quem tem maior sensibilidade
40

”.  Estes seres fazem 

(Mãe d’Água, Guajara, Caipora) sua morada em árvores, mares, rios, morros e lagoas, e 

contribuem com a percepção da natureza como um local sagrado. 

 

Água, a mãe d’água precisa de água, né, e essa água são as lagoas e o mar. A 

mãe d’água tá ficando praticamente só com o mar, né? Graças a Deus tá 

chovendo aí de novo pra voltar a encher as lagoas. Já tem acontecido de 

lagoas que a gente sabe que tem histórias de mãe d’água.  Onde tem mãe 

d’água, se a lagoa seca, é uma prova que a mãe d’água se mudou de lá. 

Exatamente por essa questão de que ela prevê, tipo assim, ela prevê que 

aquela região vai secar então ela já se trata de ir. A questão do reis das praias, 

que é o rei Sebastião, também as praias também estão sendo invadidos pela 

urbanização, fazendo aqueles calçadão, aquelas coisas que antigamente não 

existiam, então a praia também esta sendo afetada hoje pela....A questão  das 

matas, a gente hoje quase na nossa região não existe mais a mata, né, então 

caipora , com certeza (sinal de negação com a cabeça) Talvez, ainda exista 

Guajara, do mesmo jeito. Guajara eu acredito que ainda tenha, mas o mangue 

também vem sendo destruído. Tem que existir essa preocupação de que uma 

hora ou outra, essas coisas vão cada vez mais distanciando da gente 

                                                           
38

 Depoimento do cacique durante a disciplina de Torém no EMIT. 
39

 Aluna do MITS durante um grupo focal para tratar sobre educação ambiental em Fevereiro de 2015. 
40

 Depoimento do pajé durante a disciplina de Torém do EMIT 
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exatamente pela questão (ambiental / da degradação ambiental) (Ex-aluno do 

MITS. Grupo focal conduzido pelo GEAD, fevereiro de 2015). 

 

Esses seres encantados que habitam a natureza podem entrar em contato 

com as pessoas que tem maior sensibilidade para pedir ajuda quando sua morada esta 

sendo ameaçada ou para punir as pessoas que a desrespeita, e oferecer ajuda ensinando, 

por exemplo, uma reza ou um remédio caseiro. 

Observamos que, normalmente, os espaços nos quais os Tremembé fazem 

referência a presença dos encantados estão situados dentro do território correspondente 

as terras do Aldeamento de Nossa Senhora da Conceição ou aos deslocamentos desse 

povo pela costa nordestina, locais onde moraram e morreram seus antepassados.  

 

A gente pensa que morreu e se acabou, mas acaba a matéria, o espírito da 

gente fica vagando. Jardim das oliveiras onde ficam os espíritos em 

determinados momento. Quando ele sai vai fazer as vivencias dele. A gente 

se deita e sonha, quando você sonha o espírito da gente ta visitando. A 

matéria acaba o espírito fica (Pajé. Fala durante disciplina “Torém: Ciência 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, dezembro 2011). 

 

Sobre o espaço ocupado pelos Tremembé, estes foram efetivamente 

aldeados
41

 em Almofala, às margens do rio Aracati-Mirim, em 1702, tendo por 

Missionário o Padre José Borges de Novais (BORGES, 2010), com base na Carta Régia 

de oito de janeiro de 1697, segundo ela: 

 

[...] 

E por que o Padre Ascendo Gazo aviza ser conveniente situarem-se os índios 

em aldeas pela costa que dista do Ciará ao Maranhão duzentas legoas se lhe 

dem de sesmarias as terras que ficão desde a Barra do Rio Aracaty Merim 

athe a Barra do Rio Themona cortando desde as Barras dos ditos Rios a rumo 

direito para a Serra da ibiapaba entrando na sesmaria tudo os que os rumos 

apanharem da Serra athé entestar com os campos geraes [...]me pareceu 

ordenai-vos concorraiscom todo o favor e ajuda para que não se inquiete este 

gentio nem aparte daquelles sítios de que se fizer escolha para a sua 

habitação, e lhes mandeis dar de sesmaria todas as terras que lhes forem 

necessarias no distrito que toca avossa jurisdição e data dellas na parte que o 

dito religioso represente, fazendo que de nenhuma maneira se altere a sua 

posse nem lhe tirem os brancos de que elles se receão, mandando proceder 

com aquellas penas condignas ao delito dos que obrarem o contrario para que 

exprimente esse gentio afé que se lhes guarda a com aninha grandeza 

epiedade os ampara para lograrem o que He seu, e seja este exemplo que 

mora aos mais a abraçarem a nossa amizade (Escrita em Lisboa a 8 de janeiro 

de 1697). 

 

                                                           
41

 Duas missões Tremembés foram construídas, a de Nossa Senhor da Conceição em Almofala (Ceará), 

em 1702, e a de Nossa Senhora da conceição de Tutóia (Maranhão), em 1722. 
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Embora a carta não faça referencia direta aos Tremembé, ela abarca a região 

que era por eles ocupada. Assim, depois de algumas tentativas falhas de estabelecer 

aldeamento com os índios Tremembé, em 1702 eles foram aldeados próximos a 

paróquia Nossa Senhora da Conceição. Essa missão durou ate o século XIX propiciando 

moradia para essa população e seus descendentes no entorno da Igreja. Atualmente a 

delimitação espacial das terras do aldeamento ou terra da santa se configura como 

espaço originário, local que dá suporte ao mito de origem do povo Tremembé, que tem 

baseado na descendência dos antigos moradores dessa localidade o critério definidor 

entre os de dentro e os de fora, conforme sugere Nascimento (2001). 

A referência ao espaço do aldeamento é mais significativa na medida em 

que é possível identificar o marco em torno do qual ele foi construído, no caso a Igreja 

Nossa Senhora da Conceição. Elemento incorporado às narrativas Tremembé não como 

símbolo da colonização e do processo de catequese desse povo, mas como marco físico 

que referenda o  mito de origem e que legitima a posse das terras que essa etnia vem 

ocupando. 

 

[...] temos uma história ai...do ponto originário nosso, é a lenda da igreja, ne? 

Foi feita para os Tremembé, foi uma troca que foi feita, para os Tremembé, e 

a gente mantém a igreja, assim como um símbolo maior, né? E ela, no fundo, 

no fundo da coisa ela é o centro original da terra dos Tremembé, porque ela 

dá uma légua... que antigamente era uma gleba, uma gleba de terra para cada 

lado. É uma gleba de terra da igreja até o Moreira, é uma gleba de terra até o 

Luís do Barro, é uma terra... uma gleba até São Gabriel [nomes de 

localidades em Itarema] e uma gleba até a pancada do mar, que hoje não dá 

mais porque o mar tem comido muito, avançado, né? Então dentro tá o ponto 

originário, lá o marco originário que é a igreja (Depoimento de 

Venância/2005. BORGES, 2006, p.103). 
  

É porque a Igreja é um documento forte, assim do meu entendimento que eu 

digo, porque apesar da gente não ser mais reconhecido como índio do povo 

branco do lado dos fazendeiros, apesar da gente não ser mais conhecido 

como índio, tem a bonita história que a gente sabe, passada dos pais para os 

filhos, dos antepassados, a história da igreja. Aí o que se sabe que a igreja ali 

a rainha mandou fazer justamente para os índios e marcou o marco da terra, 

mandou aldear os índios ao redor dela. Justamente é um documento, né? A 

história dela é importante a gente sabe que é importante (Depoimento Nene 

Beata/2000. NASCIMENTO, 2001, p.4). 

  

Em torno do marco da Igreja, além da legitimação da terra, que 

tradicionalmente eles ocuparam, também é possível narrar inúmeros elementos da 

história desse povo, como o achado de uma santa de ouro durante uma pescaria, a 

construção da igreja pelos indígenas, a realização do ritual do Torém no entorno da 

construção para celebrar a santa, o soterramento da igreja por uma duna móvel, em 
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1897, com a migração de grande parte dos moradores dessa localidade para outras áreas 

e o posterior retorno para essa região, aproximadamente 40 anos depois, o que coincide 

com o desenterrar da referida igreja, inicialmente realizado pela ação dos ventos e 

completado pela ação dos indígenas. O processo de volta a localidade do entorno da 

Igreja foi acompanhado pela tensão entre os Tremembé e os posseiros que começavam a 

ocupar a região. 

 

A duna enterrando a Igreja parece que queria dizer que o branco vinha. Pra 

querer enterrar a gente Tremembé. [...] A gente construiu a igreja, mas era o 

branco que mandava na gente. Foi a gente que construiu... Chegou uma hora 

que a duna cobriu a igreja todinha. A duna entupiu a Igreja de areia. A gente 

pegava a cuia, uma cuia de xambucá de cabaça e puxava a terra pra descobrir 

a santa. A gente botava a terra que cobria a igreja pra baixo, pra pracinha do 

Santo Cruzeiro, dia e noite. Foi assim que desenterramos a igreja todinha. E 

teve ai a festa mais bonita que eu já vi: a festa de Nossa Senhora de Almofala 

(CEARÁ, 2007, p.59). 

 

Para Nascimento (2011), o senso de pertencimento desse grupo tem como 

um de seus ancoradouros o marco da terra do aldeamento e da Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição de Almofala, sendo esse lugar definido pela autora como o mito de 

origem desse povo, a partir do qual eles realizam um trabalho de memória coletiva 

(FIGURA 05). 

 

A memória coletiva retoma relações sociais e noções compartilhadas a partir 

de uma relação de pertença a um grupo.[...] 

A memória coletiva tem seu ponto de apoio nas estruturas sociais, mas 

também, nos espaços e nos objetos, em que o grupo deixa sua marca e é 

marcado por aqueles, fazendo lembrar a maneira de ser de muitos homens e 

suas relações com outros grupos (NASCIMENTO, 2011, p. 30). 

 

De certo é que os Tremembé ficaram organizados em torno do aldeamento 

até o século XIX (BORGES 2006, 2010), nesse ínterim eles tiveram  suas experiências 

silenciadas pela historiografia, e mesmo sua existência negada com base no relatório de 

09 de setembro de 1863, que informava não mais existir índios aldeados ou bravios 

nessas “plagas”, tendo desaparecidos no processo de miscigenação.  

 

Figura 05 – Igreja Nossa Senhora da Conceição marco histórico do povo Tremembé, 

Março 2014. 
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Fonte: Arquivo pessoal autora (2014). 

 

O que observamos, segundo Messeder (1995), é a disseminação de uma 

ideologia, ao longo do século XIX, que pregava o desaparecimento dos índios no Ceará, 

derivado do “extermínio e da incorporação definitiva a sociedade nacional”. Junto com 

a negação da existência de povos indígenas foi executada uma expropriação das terras 

que caberiam a esses povos, tendo como base os aldeamentos em torno do qual eles 

eram organizados. Ainda segundo este autor, a ideologia do total desaparecimento dos 

povos indígenas no Nordeste chegaria intacta até, praticamente, 1980. 

 

“Os nativos, outrora também parte constitutivas do meio cearense, 

desapareceram por completo, depois de terem participado intensamente da 

formação do nosso homem sertanejo, perda, sob certos ângulos, irreparável 

para a ciência, em face da escassa documentação histórica e etnográfica que 

deles possuímos (STUART FILHO/ 1969 in: MESSEDER, 1995, p.33). 

 

A questão da inexistência de índios no Ceará fica ainda implícita no 

trabalho do folclorista Florival Seraine, intitulado “Sobre o Torém (dança de 
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procedência indígena)”, publicado em 1955, na Revista Instituto do Ceará.  Seraine 

apresentava o Torém sobre a etnologia da perda (OLIVEIRA FILHO, 1995), como uma 

dança autóctone realizada por mestiços. Assim mesmo reconhecendo se tratar de um 

dança de procedência indígena isso “não qualificava seus executores como índios” 

(MESSEDER, 1995, p.72). 

  

O Torém é uma dansa de terreiro, que exige espaço para a movimentação dos 

seus participantes. Uma roda e formada pelos dançadores, cerca de vinte 

pessoas, em geral mestiços xantodermos, homens e mulheres, sem distinção 

de idade, excluídas naturalmente as crianças, as quais se dão as mãos, 

enquanto José Miguel, no interior do círculo, agita a aguaím (espécie de 

maracá) e póe-se a executar os movimentos da dança, e a entoar um canto, de 

que a melodia e o texto parecem de origem ameríndia. Os dançadores, 

orientados pela sua irmã que além dele, era na ocasião a única autêntica 

conhecedora dos segredos do Torém, busca acompanhar ao “chefe”, cantando 

em côro e esforçando-se por imitar as suas evoluções coreográficas 

(SERAINE, 1995, p.74, grifo nosso). 

 

Embora Seraine (1995) reconheça a procedência da dança como indígena, 

ele não reconhece os torenzeiros que encontrou em suas viagens a Almofala como 

indígenas, no máximo como descendentes de índios, uma vez que mantêm o domínio do 

idioma original, e devido ao acentuado contato interrétnico que pouco os diferenciam da 

população regional. 

É relevante não perdermos de vista que os primeiros registros em tornos do 

ritual do Torém remontam a presença da Comissão Científica no Ceará
42

, na segunda 

metade do século XIX, entre os anos 1859-1861 e se refere à presença das populações 

indígenas na Serra da Ibiapaba (OLIVEIRA JUNIOR, 1998). 

Decerto é que contrariando as teorias da não existência de índios no Ceará, e 

rompendo anos de tentativa de silenciamento do discurso historiografico, a população 

indígena Tremembé emergiu no cenário local reivindicando, a partir das décadas de 

1970 e 1980, seu reconhecimento como um povo indígena e o direito a terra que 

tradicionalmente ocupavam. 

Conforme Messeder (1995), esse processo se deu numa articulação que 

envolve parte da população Tremembé, agentes missionários indigenistas e das 

pastorais rurais, pesquisadores, sociedade civil envolvida na luta pelos direitos 

indígenas. 
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 Expedições de caráter exploratório e de reconhecimento do território que pertencia a coroa Portuguesa. 
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Assim é que os Tremembé buscam, ao longo desse processo, evidenciar 

elementos de sua cultura capazes de singularizá-los diante de uma externalidade que até 

recentemente cria na não existência de índios no Ceará. Não percamos de vista que, 

como propõe Oliveira Junior (1998; p.22-23): 

 

Em virtude de suas peculiaridades históricas, a mobilização dos grupos 

indígenas no Nordeste desenvolveu-se num contexto bastante específico (...) 

vivendo relações sociais completamente inseridos no contexto regional, 

compartilham hábitos e costumes semelhantes as dos segmentos populares 

mais pobres, parecendo deles não se distinguirem em nada. Porém na medida 

em que reivindicam suas terras com base em referenciais étnicos, esses 

grupos esforçam-se para estabelecer distinções mais claras relativamente á 

população com a qual convivem e á sociedade nacional.  

 

Nesse sentido, elementos como a dança do Torém, o vinculo com as terras 

do Aldeamento, a Igreja Nossa Senhora da Conceição de Almofala, a realização de 

atividades como a pesca e a caça, a crença em seres sobrenaturais protetores da natureza 

e outros espíritos capazes de interagir com o mundo humano, os encantados, são 

acionados na memória e nas narrativas desse povo para delimitar sua singularidade.  

Estes elementos são acionados muitas das vezes num diálogo presente/passado balizado 

pelas políticas púbicas para os povos indígenas. Assim, eles vão evidenciando do seu 

modo de ser e viver questões que os visibiliza como grupo indígena. 

Como fala o pajé Luis Caboclo, durante a Disciplina de Torém, “Tremembé 

é povo único
43

”, discurso reafirmado mais adiante, ao descrever os Tremembé como um 

povo, que se diferencia não apenas dos não-índios, mas até dos outros grupos indígenas. 

“Nós têm as músicas próprias, criadas por nós. Nós têm dança própria, 

criada por nós. Nós têm a nossa bebida sagrada, criada por nós. É o mocororó.” (Pajé. 

Entrevista, março de 2013). 

Assim essa pesquisa buscou apresentar algumas nuances sobre o grupo 

indígena com os quais ocorreu o diálogo.  Um grupo que se funda numa experimentação 

de si mesmo, situadas num contexto histórico, sociológico e afetivo não isolados, mas 

num jogo de tensões e negociações com uma gama de forças sociais assimétricas. 

Assim, os Tremembé: 

 
Não são dados ‘naturalmente’, mas são uma construção histórica, 

sociológica, jurídica, ou ainda, uma ‘experimentação’. Mas é preciso cuidado 

também, que os Tremembé são pessoas concretas: João Venâncio, Dije, 
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 Depoimento durante o MITS, 2011. 



61 
 

Raimunda, Daniela, Calixto, Maria Rosa e muitos outros.  Pensá-los como 

um devir (FONTELES FILHO, 2003, p. 391). 

   

No próximo tópico, apresentaremos as pessoas concretas com as quais 

convivemos durante a pesquisa de campo, os professores e alunos da Escola Maria 

Venância. 

 

 1.5 As pessoas da pesquisa: os autores sociais. 

 

As pessoas pesquisadas nesse trabalho são, preponderantemente, os 

estudantes e professores da Escola Indígena Maria Venância localizada na Região da 

Praia de Almofala, distrito de Itarema. Entretanto, nosso universo de pesquisa não se 

limitou a eles, mas estabeleceu diálogo com lideranças e índios velhos de regiões de 

Almofala, Panã e Mangue Alto. 

A composição do grupo de autores sociais pesquisados foi sendo delimitado 

a partir de nossa inserção em campo e levando em consideração o nosso objeto de 

pesquisa que é o Torém no contexto EEDITE. Assim foram os momentos destinados a 

execução da dança do Torém na escola e as disciplinas, que versavam diretamente sobre 

essa temática, os indicadores dos narradores com os quais dialogamos. 

De forma genérica, creio poder dividi-lo em sub-grupos que se relacionam 

aos níveis fundamental, médio e superior da EEDITE. Algumas pessoas podem transitar 

em mais de um desses sub-grupos.  

O primeiro subgrupo é o dos participantes da disciplina Torém: Ciência. 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé, a saber, esse grupo foi composto por 38 

estudantes do MITS e dois docentes (Pajé e Cacique). Nesse grupo aparece ainda uma 

rezadeira
44

, da região da Almofala, que esteve presente no transcorrer da disciplina, e 

foi recebida e ouvida como uma mestra do saber pelos alunos e professores.  

O segundo subgrupo se relaciona aos participantes da disciplina “Torém e 

Espiritualidade”, neste temos como interlocutores os estudantes do ensino médio das 

localidades da Praia, Mangue Alto e Panã, e os professores oficiais da disciplina o 

Cacique João Venâncio e a Neide
45

. Temos nesse grupo também os convidados a 

participarem e a narrarem aos alunos sobre o Torém e a Espiritualidade Tremembé, a 

                                                           
44

 Realiza a cura de doenças do corpo e da alma através de rezas. 
45

 O cacique e a Neide também participaram do primeiro subgrupo, no qual o cacique era docente. Neide 

foi aluna do MITS . Repetimos a presença deles em subgrupos diferentes por considerarmos que são 

contexto diferentes, separados temporalmente e com dinâmicas especificas. 
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saber, uma rezadeira da localidade do Santo Antônio, e um raizero
46

 da localidade de 

Passagem Rasa, situados na região da mata. 

O terceiro subgrupo está relacionado às atividades em torno do Torém 

realizadas com os estudantes do Ensino Fundamental. Nesse grupo nosso diálogo foi 

estabelecido preponderantemente com os professores, em especial os que ministravam a 

disciplina de História Tremembé. 

Os interlocutores dessa pesquisa podem, ainda, ser divididos em grupos 

relacionados aos critérios de liderança e representatividade na comunidade Tremembé.  

Teríamos, de um lado, as lideranças políticas e culturais da etnia com base 

em um saber de experiência feito, que remontam a observação do tempo e das vozes da 

natureza, no qual aparecem a figura do Cacique (pescador e torenzeiro), Pajé, das 

rezadeiras e do raizeiro. Esses curadores pela força da natureza e ação dos encantados. 

Do outro, os professores Tremembé que parecem despontar como novas lideranças na 

interface que articula os saberes tradicionais indígenas, que seu povo e detentor, e os 

saberes acadêmicos. Numa relação clara com a EEDITE. 

Nesse segundo grupo, temos a subdivisão dos que frequentaram o MITS 

(experiência conjunta de parceira - com professores “de fora” e “de dentro” da 

comunidade, numa tentativa de diálogo entre saberes) e alguns professores que para 

estarem ministrando aula na escola precisam realizar um curso superior nos institutos 

que oferecem o serviço na região de Almofala. 

Ressaltamos que os narradores centrais dessa pesquisa são os docentes da 

Escola Indígena Maria Venância, pois cremos que no contexto EEDITE da localidade 

da Praia- “lócus” escolhido para essa pesquisa- eles são os principais sistematizadores 

das narrativas e saberes que essa experiência comporta enquanto disciplina curricular. 

Vale destacar que muitos dos professores com os quais estabelecemos 

diálogo também vivenciaram a experiência da EEDITE, sendo eles próprios fruto desse 

movimento em torno da educação diferenciada. 

Até aqui apresentamos o local da pesquisa, um pouco do histórico do grupo 

estudado e dos autores sociais com o qual dialogamos. No tópico seguinte, 

explanaremos sobre nosso referencial teórico, as lentes que deram enfoque ao nosso 

olhar durante essa trajetória. 
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 Realiza a cura através de lambedores e xaropes feitos a partir de plantas medicinais. 
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1.6 As lentes que dão enfoque ao nosso olhar 

 

Nossa aproximação com a EEDITE, desde o primeiro momento, foi 

balizada pelos referenciais da colonialidade/descolonialidade (MIGNOLO, 2003; 2008; 

WASH, 2009; FIGUEIREDO, 2009; 2010) que estavam no cerne das discussões da 

pesquisa de iniciação científica da qual participávamos e que investigava os contributos 

da praticas ancestrais Tremembé na formação do educador ambiental popular. 

O Referencial da colonialidade/descolonialidade também era adotado pelo 

grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Ambiental Dialógica, Educação 

Intercultural, Educação e Cultura Popular (GEAD) da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), do qual era integrante, para discutir a forma de inserção das comunidades 

indígenas na modernidade, suas práticas e seus saberes, bem como para pensar os 

contributos da implementação de uma proposta de educação escolar diferenciada. 

A colonialidade/descolonialidade pareceu um conceito pertinente ao 

possibilitar criticar a forma como se deu a inserção das populações indígenas desde a 

chegada e ocupação da América pelos portugueses e espanhóis até os dias atuais, 

quando a pauta levantada por esses povos é a posse da terra e a valorização de sua 

cultura e saberes, luta que tem na proposta de uma educação escolar diferenciada uma 

de suas frentes de batalha. 

O conceito de colonialidade parece-nos, ainda, pertinente no trato das 

populações indígenas, uma vez que reconhecemos o processo de opressão e criação de 

subalternidade que esses grupos sociais enfrentaram a partir das grandes navegações e 

da colonização das América. Segundo Mignolo (2003) a expulsão dos judeus e mouros 

da Espanha e a “descoberta” da América são os dois marcos do colonialismo moderno. 

Nesse sentido, o colonialismo vem acoplado ao processo de coloniazação, 

entretanto o primeiro ultrapassa o segundo, ao não se limitar a domínio pela força 

bélica, mas se estender pela dominação em torno do simbólico e das subjetividades 

onde um modo de vida e uma determinada maneira de construção do conhecimento, de 

matriz racista e eurocêntrica, se converteram no padrão em torno do qual todas as 

demais experiências humanas foram julgadas e hierarquizadas. 

 

Colonizar é tomar posse do território ou região pertencente a outro; impor 

valores e normas, lógica cultural e social; propagar-se ou alastrar-se por 

outros espaços; invadir, dominar como a uma colônia; exercer domínio, ou 

supremacia, sobre. 
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 Colonializar, por sua vez, implica na imposição de um padrão cultural, 

epistemológico, de crenças, valores e normas, com o intuito de dominar 

acima de tudo em seu aspecto cultural, simbólico, imaginário, cognitivo-

afetivo (FIGUEIREDO, 2009, p.13). 

 

A colonialidade teve nas noções de raça e cultura seus principais 

dispositivos para a criação de subalternidade. Amparado na dicotomia entre colonizador 

e colonizado, em que o primeiro apresentava-se como ápice da experiência humana, o 

racional, o civilizado, o evoluído, e os demais se encontrariam em estágio evolutivo 

inferior, atrasado, o que legitimava a empreitada civilizadora, que gestou um processo 

de opressão e tentativa de silenciamento das línguas, memórias, culturas e saberes 

diferentes e/ou divergente do hegemônico. Nesse arcabouço de experiências e saberes 

deslegitimados se encontram as vivências dos povos indígenas. Segundo Lander (2005, 

p.3), a colonialidade: 

 

Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do 

tempo e do espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria 

experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de 

referência superior e universal. Mas é ainda mais que isso. Este metarrelato 

da modernidade é um dispositivo de conhecimento colonial e imperial em 

que se articula essa totalidade de povos, tempo e espaço como parte da 

organização colonial/imperial do mundo. Uma forma de organização e de ser 

da sociedade transforma-se mediante este dispositivo colonizador do 

conhecimento na forma “normal” do ser humano e da sociedade. As outras 

formas de ser, as outras formas de organização da sociedade, as outras formas 

de conhecimento, são transformadas não só em diferentes, mas em carentes, 

arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas.  
 

É nesse contexto de inferiorização, negação, deslegitimação que se inscreve 

a relação entre colonizador/colonizado, ou ainda, entre branco/índio, não podemos 

perder de vista que as dicotomias estão no cerne, inclusive, do processo de construção 

das categorias identitárias modernas, afinal não existia a categoria índio como a 

conhecemos hoje, até a chegada dos europeus a América, nem a categoria negro até o 

inicio do processo de escravização e comercialização massiva de seres humanos 

(MIGNOLO, 2008).  

A criação de categorias de identificação colonial, assentada num jogo de 

dualidades onde o branco/europeu/cristão/capitalista era o padrão, teve como 

consequência, no caso da América, a redução de uma diversidade de povos com 

linguagens, histórias, conhecimentos, memórias e produções culturais a uma categoria 

genérica e negativa chamada índio, que implicava o despojo de seu lugar na história da 
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produção cultural da humanidada. “Daí em diante não seriam nada mais que raças 

inferiores, capazes somente de produzir culturas inferiores”(QUIJANO, 2005,127). 

Não percamos de vista que como propõem Wash (2008) a colonialidade 

operou em quatros eixos complementares de opressão, negação, subalternização do 

outro/ não branco/ não europeu, a saber: 

A primeira delas é a colonialidade do poder que se refere ao estabelecimento 

de um sistema de classificação social baseada em uma hierarquia racial e sexual, que 

reduziu uma diversidade de povos a identidades subalternas construídas no contraponto 

a identidade branca europeia, identidades subalternas que se ligam a funções subalternas 

no trabalho e na sociedade.  

A segunda se refere ao saber, nesta a lógica racionalista e fragmentária 

eurocêntrica aparece como a única perspectiva de conhecimento, descartando a 

possibilidade de outras racionalidades epistêmicas. 

A terceira é a colonialidade do ser, esta se opera por meio da inferiorização, 

subalternização e desumanização, em que os mais humanos são os que fazem parte da 

racionalidade formal e estão mais próximos ao padrão colonial.  A última delas se refere 

a “mãe-natureza”, com a divisão binária entre natureza/sociedade, espiritual/social, 

razão/emoção, descartando a relação entre mundo biofísico-humano e espiritual, 

colocando o individuo moderno como centro do universo. 

A divisão que Wash (2008) propõe é, contudo, uma divisão didática, uma 

vez que é praticamente impossível a dissociação entre essas quatro esferas da 

colonialidade, que juntas corroboram para a criação de subalternidade, periferias de 

produção do conhecimento, baseadas em formas de experienciar o mundo e produzir 

sentidos não convencionais. 

Assim, explicitamos que a escolha do referencial teórico da colonialidade 

vai ao encontro do que acreditamos enquanto educadora/ pesquisadora/ser humano 

serem problemáticas centrais para refletirmos sobre o processo de ensino-aprendizagem 

num contexto de reconhecimento e valorização da diversidade sócio-histórica e cultural 

dos grupos sociais que passaram por uma conjuntura de tentativa de invisibilização de 

suas peculiaridades.  Segmentos sociais historicamente subalternizados, como os povos 

indígenas e afro-descendentes, que na atualidade reivindicam condições matérias e 

simbólicas para garantir a sua existência, levantando bandeiras como a educação escolar 

diferenciada.  
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A aproximação das discussões em torno da colonialidade/descolonialidade 

perpassa, ainda, no nosso entender, uma possibilidade de articulação entre o local e o 

global, o central e o periférico, numa perspectiva que não inferiorize, deslegitime ou 

oprima o outro, mas possibilite a superação de barreiras e o crescimento, 

potencializando a construção do que Mignolo (2003) chama de pensamento liminar, ou 

seja, um pensamento elaborado pelo rompimento das dicotomizações que servem para 

dominar ou/e inferiorizar. 

 

O pensamento liminar: pensa a partir de conceitos dicotômicos ao invés de 

organizar o mundo em dicotomia. O pensamento liminar, em outras palavras, 

é, do ponto de vista lógico, um lócus dicotômico de enunciação, e , 

historicidade, situa-se nas fronteiras(inteiror +exteriores) do sistema mundial 

colonialidade/modernidade. (MIGNOLO, 2003, p.126) 

 

Ou ainda na direção da construção de um saber parceiro (FIGUEIREDO, 

2010) que nasce do autêntico e profundo respeito às diferenças e que emerge do diálogo 

genuíno onde são reconhecidos os contributos de cada um dos envolvidas na gestão de 

um novo saber compartilhado e mais rico que os anteriores. 

  

Seres distintos se encontram no encontro dialógico; seres que se reconhecem 

em suas ricas e enriquecedoras diferenças; entrelaçam saberes e tecem novos 

saberes de interface, de fronteira, saberes sem dono, saber compartilhado e 

por isto mesmo saber parceiro. Este saber rompe com a lógica impositiva de 

uma única episteme, de uma hierarquização de saberes e conhecimentos, pois 

que democratiza a gestação do conhecimento e reconhece a diversidade como 

o que habilita gerar informação, conhecimento e sabedoria (FIGUEIREDO, 

2010). 

 

Os estudos sobre a colonialidade/descolonialidade permitem compreender 

contextualmente a reivindicação dos Tremembé por uma escola diferenciada que se 

volte para a luta, para a afirmação de suas singularidades, e que possibilite a emergência 

de seus saberes num regime de parceria com os saberes externos à comunidade. 

Nesse sentido, compreendemos a descolonialidade como espaço, 

entrelugar
47

, que permite o emergir de vozes polifônicas, o desvelar dos conflitos, a 

explicitação dos jogos de poderes, a desnaturalização dos sistemas de verdade, o 

diálogo, o encontro/confronto com o outro e com nós mesmos e a compreensão da 

complexidade e da pluralidade que podem possibilitar a construção de um pensamento 
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 Espaço de interseção de trocas, não de separação ou síntese lugar de ambivalência, que possibilita, por 

isso, o contínuo fluxo de saberes e o deslocamento de poderes (AZIBEIRA, 2007, p.99). 
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limiar e/ou o saber parceiro que apontam na direção do ser mais
48

 vocação ontológica de 

que nos fala Freire (2007).   

É no sentido de entrelugar propício ao diálogo e a gestão do novo que 

acreditamos estar o potencial descolonializante da EEDITE, pois nesse aspecto ela se 

contrapõe ao regime de caráter mono (culturalista; epistemológico) da 

colonialidade/modernidade, esta criadora de subalternidades das vozes dissonantes. 

Cremos que a superação dessa lógica/modelo/paradigma colonializante perpassa o 

emergir da pluralidade de vozes/ experiências/ saberes que constituem a história 

humana e que vêm ao longo do tempo sendo (ou tentando ser) silenciada/ invisibilizadas 

pelos discursos dominantes. 

Compactuamos com Santos que “a produção social destas ausências resulta 

no desperdício da experiência social” (2004, p.17), pois como ele acreditamos na 

incompletude de todos os saberes e  vemos no debate epistêmico a possibilidade de 

superaração, reconhecendo que “toda ignorância é ignorante de um certo conhecimento, 

e todo conhecimento é a superação de uma ignorância particular” (opt.cit., 18).  

Nesse sentido, cremos que a experiência da EEDITE, alicerçada nos 

princípios da: diferença, intercuturalidade, especificidade e bilinguismo, tem condições 

de contribuir com visibilização dos autores sociais indígenas e de suas experiências. 

Assim, cremos que o desafio é o de encontrar caminhos para que façam 

emergir do rico e diversificado rio das experiências sociais humanas a pluralidade de 

epistemologias, saberes e experiências humanas de modo a romper com a lógica 

monoculturalista e sua base discriminatória instaurada pela modernidade/colonialidade. 

Nesse aspecto, compactuo com Santos (2006, p. 13) que “não há justiça social global 

sem justiça cognitiva global”. 

A partir das questões teóricas expostas, até o momento, seguiremos, no 

próximo capítulo, apresentando a EEDITE em sua relação com a dança do Torém. 
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 O Ser mais se relaciona à capacidade humana de estar constantemente aprendendo e se transformando 

para melhor. 
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2. SUBINDO AOS POUCOS ATÉ SE IGUALAR: EEDITE UMA 

EDUCAÇÃO QUE NÃO MUDE NOSSO JEITO DE SER 

 

Historicamente a educação indígena brasileira esteve relacionada com os 

processos de dominação e subalternização desses povos e de suas culturas. O objetivo 

central das propostas educativas para os indígenas estava relacionado à sua inserção no 

modelo de sociedade que se buscava construir. 

De forma geral quando pensamos as políticas de ensino aprendizagem 

destinadas aos povos indígenas brasileiros, o que observamos são inúmeras tentativas de 

impor um modelo educacional baseado em padrões culturais (eurocêntricos, capitalistas, 

colonializante) alheios ao modo de vida tradicional desses povos.  

Modelos escolares que vinham importados de outras realidades sócio-

histórico e culturais. Esses traziam em seu arcabouço comportamentos, práticas, visões 

de mundo e compreensão da realidade diferente ou mesmo antagônicos aos dos 

indígenas. 

Assim, a escola era utilizada como ferramenta para a integração dos povos 

indígenas à comunidade nacional. Integração que se efetivaria através do abandono de 

suas práticas sociais e culturais, a disciplinarização para o trabalho e a negação de suas 

identidades diferenciadas, ou seja, pela adequação desses povos aos valores da cultura 

dominante, colonializante (FIGUEIREDO, 2009, 2010; WASH, 2008). 

De maneira suscinta podemos dividir as proposta de educação escolar 

indígena no Brasil em quatro fases diferentes: 

 

A primeira situa-se à época do Brasil colônia, em que a escolarização dos 

índios esteve a cargo exclusivo de missionários católicos, notadamente os 

jesuítas. Um segundo momento é marcado pela criação do Serviço de 

Proteção aos Índios (SPI), em 1910, e se estendeu á política de ensino da 

FUNAI e sua articulação com o Summer Institute of Linguistics (SIL) e 

outras missões religiosas. O surgimento de organizações indígenas não 

governamentais e  formação e a formação do movimento indígena 

organizado, em fins da década de 60 e a de 70. Época da ditadura militar, 

marca o início da terceira fase. A úttima delas, iniciativa dos próprios índios, 

a partir da década de 80, visa definir e autogerir seus processos de educação 

formal (DIAS DA SILVA, 2000, p.101). 

 

Inferimos dessas fases que a maior parte do tempo as propostas de educação 

escolar para os povos indígenas esteve a cargo de instituições externas a esses grupos e 

a serviço da “civilização”, catequização e integração desses povos. 
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Por um longo tempo da história brasileira, a educação nas comunidades 

indígenas cumpriu um papel quase que exclusivamente integracionista, ou 

seja, a sociedade brasileira, através do Estado, propunha a integração dos 

povos indígenas à sociedade nacional por meio da educação. Nessa 

concepção homogeneizante, na qual os proponentes nunca eram os 

verdadeiros interessados, os índios, a diversidade era apenas considerada 

como elemento de partida na busca da integração. Essa política pode ser 

entendida como fruto, materialização de uma forma específica de conceber a 

indianidade, ou melhor, de uma imagem, muitas vezes negativa, que a 

sociedade nutre e conserva no decorrer dos tempos a respeito dos povos 

indígenas (FERREIRA, 2005, p. 153-154). 

 

Lembremos, ainda, que “as escolas não foram construídas para ampliar e 

preservar o capital cultural de classes ou comunidades que não fossem as dos segmentos 

mais poderosos da população” (APPLE, 2006, p. 101). 

Somente a partir das décadas de 1970 e 1980 começaram a se operar 

mudanças mais contundentes nas propostas de educação escolar para os povos 

indígenas, estas derivadas de conquistas dos movimentos indígenas organizados. 

A constituição de 1988 é um marco nessa luta, pois a partir dela as 

populações indígenas tiveram garantido legalmente o direito à cidadania plena, ou seja, 

a liberdade da tutela do Estado; tiveram seus costumes, tradições e línguas reconhecidos 

como autóctones; e conseguiram o direito a uma educação escolar diferenciada, 

intercultural, específica e bilíngue. Conquistas que vem se implementando a partir de 

vários textos legais, exemplo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB). Segundo ela: 

 

Art. 78º.  O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências 

federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá 

programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 

bilingue e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos: 

I -proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas 

memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização 

de suas  línguas e ciências; 

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, 

conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais 

sociedades indígenas e  não-índias. 

 

Art. 79º. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, 

desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. 

§ 1º. Os programas serão planejados com audiência das comunidades 

indígenas. 

§ 2º. Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais 

de Educação, terão os seguintes objetivos: 

I –f ortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada 

comunidade indígena; 

II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 
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III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades; 

IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). 

 

Ressaltamos que os pressupostos do ensino “diferenciado” e “especifico” se 

relaciona a especificidades do ensino, aprendizagem e saberes entre indígenas e não-

indígenas,e também em relação as diversas etnias. Lembremos que a categoria “índio” é 

uma categoria genérica que faz referencia a uma diversidade de povos.  

De acordo com o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em 2010, foram identificadas 305 etnias e 274 línguas faladas, assim 

às referências ao diferenciado e específico, são reivindicações que visam garantir uma 

educação escolar indígena que respeite as especificidades de cada uma dessas etnias.  

Há, atualmente, uma quantidade significativa de textos legais que amparam 

a educação escolar diferenciada, e não é nossa intenção se estender sobre eles, trazemos 

os elementos acima apenas para situar a EEDITE no contexto das políticas públicas para 

a educação indígena. 

A experiência da EEDITE busca nesse cenário favorecer um diálogo 

intercultural entre os conhecimentos da “escola convencional” e os conhecimentos 

específicos valorizados pelos Tremembé.  

 

A escola diferenciada tem que andar em parceria com a convencional, do 

mesmo jeito, né? Usa a tecnologia e os nossos saberes tradicionais em 

parceria, né? Não dá pra esquecer a nossa... e se infiltrar na educação formal, 

não tem sentido, pois a educação tradicional vem feita de cima para baixo, a 

nossa vem da base vai subindo aos poucos até se igualar, né? A convencional 

não trabalha o local, o setor. Os livros chegam de outro estado, contando a 

história de outra região, não trabalha o local, o município, trabalha o lá de 

fora, o do outro (Cacique. Fala durante a disciplina “Torém: Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, dezembro de 2011). 

 

A fala do cacique, em nosso entender aponta algumas questões chaves para 

compreender a EEDITE que são: a crítica ao modelo ‘educacional convencional’, a 

valorização dos saberes tradicionais da etnia, a parceria entre a escola convencional e a 

indígena, o partir do local, mais próximo da experiência Tremembé, para o mais amplo, 

e ainda, a crítica aos materiais didáticos que não fazem referencia a especificidade dos 

Tremembé. 

Lembremos que uma das maneiras que a escola é utilizada para os fins dos 

projetos hegemônicos esta no ensino e valorização da cultura e dos saberes dos grupos 
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dominantes (APPLE, 2006). Deixando para fora do seu currículo e de suas práticas 

pedagógicas os saberes referentes aos grupos subalternizados.  O Cacique João 

Venâncio ao falar sobre sua atuação enquanto docente na EEDITE, nos diz: 

 

Não tem dinheiro pra pagar um saber desse que a gente passou em sala de 

aula, porque são coisas muito preciosas. É muitas coisas que a gente não 

perdeu no passado, porque não tinha quem desse valor, né? E graças a Deus 

hoje o povo Tremembé se levantou com essa questão da educação 

diferenciada, exatamente pra dar valor, aos valores que se tem ainda, como 

se diz a história guardado no fundo do baú que nunca foi descacariado 

(Cacique. Entrevista, outubro de 2013, grifo nosso).  
 

As colocações do Cacique apontam na direção da valorização dos saberes 

Tremembé advindos da experiência desse povo, seja em sua vivência com a natureza, 

seja na mobilização política pelo seu reconhecimento como indígenas. Observamos 

ainda que a valorização que ele dá a esses saberes não esta necessariamente dentro de 

uma lógica mercadológica, mas como ele mesmo diz “é um saber que serve pra fazer 

viver
49

”. Inferimos ainda uma compreensão da desvalorização dessas experiências e 

saberes por parte do conhecimento escolar convencional. 

Numa análise do PPP do ensino fundamental e médio da Escola Maria 

Venância, por exemplo, observamos a referência, no ensino médio, a disciplinas como: 

Arte Tremembé, Pesquisa da Língua Tremembé, Torém e espiritualidade Tremembé, 

Medicina Tradicional Tremembé, História Tremembé, Saberes Tremembé do Céu do 

Mar e da Terra, e Legislação e Cidadania. E no ensino Fundamental a disciplinas como 

Arte, expressão corporal e espiritualidade Tremembé e Arte Tremembé, Medicina e 

Espiritualidade Tremembé. 

Essa gama de disciplinas referentes, ao que eles consideram questões 

centrais da sua cultura, divide espaço no PPP com as disciplinas mais comuns como 

Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Língua Estrangeira.  

Assim, a EEDITE busca trazer para o âmbito do currículo escolar os saberes 

inerentes a trajetória dos Tremembé, “A gente ensina coisas da vivência, da experiência 

que a gente viveu e eles não sabem
50

”. Conforme o Plano Político Pedagógico (PPP) da 

Escola Indígena Maria Venância o objetivo é construir uma “educação que não mude o 
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 Depoimento informal do Cacique coletado em 2014. 
50

 Cacique 2014 
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nosso (dos Tremembé) jeito de ser”. Ao menos que não mude de forma autoritária, 

vertical e impositiva a maneira de ser Tremembé. 

Frisamos que para compreender os povos indígenas e não deslegitimar suas 

lutas devemos considerar as noções de cultura e tradição como campos abertos em 

interrelação com o todo da sociedade, e não como algo estático, fixo e imutável. 

Conforme NETO (1997, p. 323): 

 

As sociedades humanas reais são sistemas abertos sem fronteiras, afirmou 

Edmund Leach, que possuem dinâmicas próprias, mas estão, ao mesmo 

tempo, em permanente inter-relações com outras. Os grupos étnicos contam 

cada qual com os seus próprios valores, mas procuram exercer sempre, sobre 

outros um processo classificador e incorporador... os grupos  étnicos 

recolhem, através dos movimentos do outro, elementos culturais que lhes 

permitem reestruturarem a visão sobre sua própria cultura. 

 

Nesse sentido, ao pensarmos as relações entre a proposta da EEDITE e as suas 

nuances sobre a preservação, resgate e fortalecimento da tradição desse povo, lembremos 

que “não se trata de manter a qualquer custo práticas tradicionais, mas de reinventá-las, 

também, em função do projeto político dos Tremembé” (FONTELES, 2003, 137). 

 

 A cultura indígena é, por excelência, o lugar da invenção. A escola indígena 

do Nordeste, para ser reconhecida, precisa ser muito inventiva. A escola 

indígena no Nordeste é muito mais moderna do que nós, é muito mais 

inventiva. Nossa sociedade está demasiadamente estabilizada. Este momento, 

agora, é o momento de inventar. Neste momento, os índios estão se 

reinventando como nunca! Reinvenção não é fraude (FONTELES, 2003, p. 

165). 

 

Recordemos que no caso das escolas indígenas do Nordeste elas surgiram 

dentro do processo mais amplo de afirmação dos grupos étnicos como instrumento de 

luta para o reconhecimento desses povos, e também como espaço de (re)construção de 

saberes (SOUSA, 2009).   

Cremos, a partir da nossa experiência em campo e das falas das pessoas 

envolvidas na EEDITE, que a reivindicação de uma educação escolar diferenciada como 

a EEDITE, vai ao encontro da perspectiva de uma interculturalidade crítica (WASH, 

2008, 2009) e a construção do saber parceiro (FIGUEIREDO, 2010), em conformidade 

com os referencias da descolonialidade . 

Uma educação que elabore saberes a partir da lógica da parceria, partindo 

do especifico para o mais amplo não eliminando a história, a cultura e a tradição dos 

Tremembé. Em conformidade com Wash (2009, p.15): 
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De maneira ainda mais ampla, proponho a interculturalidade crítica como 

ferramenta pedagógica que questiona continuamente a racialização, 

subalternização, inferiorização e seus padrões de poder, visibiliza maneiras 

diferentes de ser, viver e saber e busca o desenvolvimento e a criação de 

compreensões e condições que não so articulam e  fazem dialogar as 

diferenças num marco de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e 

respeito, mas que _ ao mesmo tempo- alentam a criação de modos “outros”_ 

de pensar, ser, estar, aprender, ensinar, sonhar e viver que cruzam fronteiras. 

 

Se por um lado, reconhecemos que a interculturalidade de que nos fala 

Wash não é completamente posta em prática, pois ela para existir exigiria uma estrutura 

social diferente da que vivemos, onde as relações fossem genuinamente pautadas na 

equidade e na horizontalidade entre os diversos grupos sociais. O que não se efetiva na 

pratica, lembremos que historicamente os indígenas foram usurpados de seus territórios 

físicos e simbólicos. 

 

Os indígenas que vão sendo usurpados de suas referências, histórias, e 

memórias, porque de alguma forma são apoios da memória do seu território, 

também são esvaziados para serem convertidos em campo vazios a serem 

preenchidos por identificações alheias a si mesmas, que muito justificam o 

enquadramento em uma categoria de classe de explorados. A integração 

significou, ao longo da história, exclusão, expulsão de seus territórios 

(simbólicos). Isto tem a ver com o processo de migração de uma massa de 

despojados e explorados que buscam na cidade, meios para sobreviver 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p. 136).   
 

Por outro, reconhecemos que quaisquer que sejam os movimentos 

realizados no sentido de visibilizar, reconhecer e legitimar as experiências, os saberes e 

as memórias dos grupos subalternizados é válido no exercício cotidiano de romper com 

a lógica de poder monolítica da modernidade/colonialidade e possibilitar a emergência 

desses autores sociais e epistêmicos marginalizados, pelo processo de colonialidade. 

Assim, a EEDITE, conforme Fonteles (2003) assume um compromisso com 

a realidade indígena Tremembé, tendo um compromisso com a afirmação étnica desse 

povo, promovendo o registro escrito dos saberes e memórias da etnia, criando em livros 

e cartilhas “lugares de memória” que explicitem as experiências desse grupo e sirvam 

de aporte a memória e ao processo de (re)construção de si mesmo.  

 

O que eles (os alunos do MITS) aprenderam tem que ficar registrado pro 

resto da vida deles, pra eles não perderem de vista, né? Porque a gente, de 

repente, eles perdem a gente, né? E depois de tá registrado (movimento de 

escrita com a mão) pra eles não tem como perder. É muito bom o registro, 

né? Porque, você vê, eu tenho me deparado assim com coisas do meu tempo 

de menino, né? E que, ás vezes, a gente nem se lembra, né? E quando da fé o 
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registro ta mostrando, tá apresentando quem você é, né? Eu tenho um filme, 

um vídeo Tremembé da minha avó, quando ela já estava quase...quase no 

finalzinho de ir. E hoje passa é o retrato da imagem, é a pessoa. Se não 

tivesse registrado, tinha se acabado, então, o registro é muito bom, muito 

significativo.A questão de registrar, né? Você tira aí por quantos cantores 

famosos num já morreram, num tem mais nem os ossos, e tá a música saindo 

aí, no dia a dia. Por que? Porque tem o registro, foi registrado (Cacique. 

Entrevista, outubro de 2013). 
 

Assim, nosso campo demonstrou uma preocupação efetiva com o registro e 

a documentação das experiências desenvolvidas em sala de aula e as experiências das 

pessoas da comunidade/do aldeamento.  

Nesse sentido, as atividades de pesquisa com as lideranças são frequentes, 

delas surgem brochuras a apostilas de temáticas variadas, por exemplo, as músicas do 

Torém, o patrimônio material e imaterial dos Tremembé, o passo a passo da feitura de 

objetos indígenas (maracá, cocares), levantamentos sobre as plantas medicinais, as 

parteiras e rezadeiras da região, entre outros. Atividades arquivadas na biblioteca da 

escola Maria Venância para fins de pesquisa. Conforme a professora da disciplina de 

Arte Tremembé, em diálogo com os estudantes do ensino médio: 

 

Tudo que vocês fazem (...) isso aqui vai ser trabalhado nas outras turmas do 

fundamental, é pra isso que a gente faz essas cartilhazinhas, que é passada 

pra outro aluno estudar, pra pesquisa, e vocês mesmos quando precisar 

acharem. Isso aqui é um material que a gente guarda na sala de leitura. É uma 

coisa que a gente vai depois rever, acompanhar de novo, não é só fez e 

guardar ali não, então é uma coisa que a gente trabalha pra gente justamente 

repassar pra outras gerações, né? (Professora A. Fala durante aula, abril de 

2015). 

 

Queremos, aqui, ressaltar que quando falamos em (re)costrução de si,  

exercício que também perpassa o âmbito da EEDITE, assim o fazemos porque 

compreendemos que nós seres humanos estamos nos fazendo e nos refazendo nas 

relações que vivemos com o mundo, com os outros e na forma como as significamos. 

Conforme Freire (1996, p. 53): 

 

Minha presença no mundo (...) não se faz no isolamento, isenta da influência 

das forças sociais, que não se compreende, que não se compreende fora da 

tensão entre o que herdo geneticamente e o que herdo social, cultural e 

historicamente. 

 

Nesse sentido, compactuamos, ainda, com Fontelles (2002) que a EEDITE é 

um instrumento de construção e experimentação do devir Tremembé, é uma ferramenta 

na luta dessa etnia que se utiliza de elementos singularizadores desse povo para 
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explicitar e garantir a existência deles como povo indígena. O Torém é um dos 

elementos acessados nessa tarefa que perpassa o ambiente da EEDITE. 

 

2.1 A escola nasceu da luta e se volta para a luta: onde tem Torém tem índio. 

 

O ritual do Torém, também conhecido como ‘brincadeira dos índios velhos’ 

(OLIVEIRA JUNIOR, 1997), é uma dança de roda realizada pelos índios Tremembé, 

moradores da localidade de Almofala
51

, distrito de Itarema no Ceará. Foi através desse 

ritual que eles alcançaram visibilidade no cenário local como um povo indígena, 

incorporando o como sinal diacrítico, marcador da etnicidade Tremembé. 

Historicamente os primeiros registros dessa dança remontam a segunda 

metade do século XIX, com a visita da Comissão Científica no Ceará (1859-1861), que 

o registrou fazendo referência aos costumes da população indígena da Serra da 

Ibiapaba. O Torém foi registrado como uma dança de procedência indígena e também 

fazendo referência ao instrumento utilizado na dança. 

 

Ocupão-se em parte da noite na dança do Torém. Esta dança é composta de 

grande número de pessoas, tanto homens como mulheres formão-se em 

circulo separando-se os homens das mulheres, estas ao lado direito daquelles; 

de sorte que fechando o círculo fica  apequeno intervalo de meia braça por 

onde entram, ou saem fora da dança, que principião girando todo o círculo a 

direita, para um som de um instrumento xamao iguaré, e outro Torém 

acompanhado de uma cantada, por língua indígena, mas em quadra em uma 

vois proporcional acompanhando o som dos instrumentos.[...] O circulo 

volve, digo gira a direita, dando dois passos iguais e ao mesmo tempo 

volvendo mais a esquerda dão rapidamente uma forte pancada com o pé 

esquerdo no xão, sem mudança alguma volvemligeiro a sua 1forma: assim 

continuam. O tocador do iguaré faz parte na dança e algumas vezes acontesse 

ser o mesmo mestre que puxa a fileira do círculo, dentro do qual esta um 

grande vaso do dito vinho, junto ao tocador do Torém é um servente. Para dar 

o vinho aos que do círculo se querem servir, todas as vezes que se quiser 

mudar de quadra. (Anais da Biblioteca Nacional, 1961in: OLIVEIRA 

JUNIOR, 1997). 

  

Tal ritual foi registrado, novamente, em 1892, pelo padre Antônio Tomaz no 

exercício da função de coadjuntor da Freguesia do Acarau, este relatou o Torém 

associando a dança aos moradores do antigo aldeamento Nossa Senhora da Conceição e 

sendo a “diversão predileta dos índios”. 

 

Durante uma das minhas primeiras estadas na pitoresca povoação fui 

convidado por um certo amigo para assistir um Torém, a diversão predileta 

                                                           
51

 No Ceará encontramos Tremembé nos municípios de Itapipoca, Acaraú e Itarema.  
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dos índios[...] Veio colocar-se no centro da área um caboclo de meia idade, 

robusto e simpático, empunhando um maracá: era o diretor da função[...] os 

sons vibrantes do maracá tangido repetidas vezes pelo ágil destra do “mestre” 

anunciaram que a festa ia propiciar[...]da multidão ali reunida indistintamente 

adiantou-se para a área um homem seguido por uma mulher, depois outro 

cavalheiro com sua respectiva dama, e assim suscessivamente foram saindo 

uns 12 ou 14 pares que vieram, formando um círculo,  colocar-s e a roda do 

presidente. Ali postos dando-se as mãos e conservando-as presas entre si, 

formaram uma cadeia viva que começou a girar em torno do chefe[...] Depois 

de executados inúmeros giros, cessaram a um tempo a dança eo canto, e uma 

das damas destacou-se do círculo, encaminho-se para o tamborete e, vasando 

na bacia uma porção de agua-ardente do garrafão, apresentou-se gentilmente 

ao diretor[...]Servindo o chefe, o encarregado das liberações percorreu todo o 

círculo, apresentando a cada um dos convivas a bacia, enquanto a xícara ia 

passando de mão em mão até que foram todos servidos[..] Findo o beberete, 

recomeçaram mais animados a dança e o canto que, a breves intervalos, 

foram de novo interrompidos para a segunda e terceira distribuição de 

aguardente (OLIVEIRA JUNIOR, 1997, 37-38). 

  

Conforme Oliveira Junior (1997) os registros do Torém, no século XIX, se 

limitam a breves narrativas, que o trazem associado a uma população indígena, no caso 

os Tremembé.  

Após esses primeiros registros, a dança do Torém voltou a ser descrita nos 

estudos do Folclorista Florival Seraine (1945) e Silva Novo (1974), nesse contexto ela 

já passa a ser objeto de investigação científica sobre a égide dos estudos culturalista, 

que a compreendia dentro da perspectiva da aculturação dos povos indígenas. Nesses 

estudos, mesmo com o reconhecimento dessa dança como sendo de procedência 

indígena, eles não contribuem para o reconhecimento dos dançarinos enquanto povo 

indígena. 

O Torém era, nesse contexto dos estudos culturalistas, uma relíquia 

folclórica (NOVO, 1974), uma espécie de peça de museu que devia ser preservada. Foi 

dentro dessa perspectiva que em dezembro de 1965 houve a participação dos 

Torenzeiros no I Festival de Folclore do Ceará. Esses estudos do Torém contribuíram 

significativamente para o registro das letras de canções que embalavam esse ritual, 

contudo, pouco esclarece sobre os seus significados para os participantes.   

 

O significado do ritual [...] só pode ser interpretado quando os dados deixam 

de ser considerados como fragmentos de folclore, como “relíquias”, e passam 

a ser contextualizados. Assim, na análise do ritual, importa ultrapassar a 

forma e atentar para as relações reais que nele se expressam (ABREU, 2003; 

p.16). 
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Somente a partir da década de 1970, com o apoio de estudiosos, 

missionários e a organização política dos Tremembé essa dança passou a ser realizada 

como um investimento étnico (MESSEDER, 1995; OLIVEIRA JR, 1998; VALLE, 

2004) diante das políticas públicas para os povos indígenas do Nordeste.  

Para Valle (2004) o ritual do Torém era no contexto da pressão interretnica 

uma forma de embasar os discursos em torno da singularidade cultural Tremembé e de 

fortalecer a organização política pela terra. Para o autor: “a mobilização do Torém era a 

que vinha se mantendo há mais tempo e numa dinâmica mais política, ainda que tal 

aspecto seja mais recente e decorrente das relações dos toremzeiros com os missionários 

e, mais tarde, com a FUNAI” (VALLE, 2004, p. 291). Foi, portanto, sobre uma base 

relação com a sociedade externa e as políticas públicas para os povos indígenas que o 

Torém foi “retomado, animado e reforçado para a continuidade dessa manifestação 

cultural” (LEITE, 2009, p. 404). 

Oliveira Junior (1997) descreveu, com maestria, no livro “Torém: 

Brincadeira dos índios velhos”, o ritual do Torém dentro do processo de luta política 

pelo reconhecimento étnico e a demarcação das terras indígenas. Neste contexto o 

Torém é apresentado como sinal diacrítico, que delimitava uma fronteira étnica.  

A dança do Torém nesse contexto era uma ação simbólica, através do qual 

mensagens eram veiculadas para o público. Existindo, inclusive, a preocupação com a 

caracterização dos dançarinos quando das apresentações para um público externo. Nesse 

sentido, o objetivo era corresponder em alguns aspectos à figura em torno da imagem do 

índio (OLIVEIRA JR, 1997). 

Segundo, Leite (2009, p. 406) “o Torém, pode-se dizer, é a grande força de 

resistência entre os Tremembé – mesmo entre jovens, filhos dos que são contra a 

demarcação de terra, não resistem quando as lideranças, com o maracá, anunciam e 

convocam para a sua realização”.  

Para Valle (2004), o Torém cumpre, ainda, a função de evocar categorias 

como a dos “índios velhos”, que fazia referencia aos índios mais antigos da 

comunidade, os puxadores de Torém da região da Lagoa Seca. Esta associação fazia/faz 

referência à ancestralidade desse povo como indígena. Ancestralidade que remonta seja 

a um passado imemorável/inalcançável, acessível apenas por intermédio dos 

encantados. Seja a um passado historicizável, chegando a figuras como Dona Chica da 

Lagoa Seca e Zé Domingo. 
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Os índios velhos eram pessoas que tiveram mais vínculos com o passado, daí 

a possibilidade de contarem histórias e serem as fontes mais fieis daquele 

tempo. Era por meio deles que se delineava para os atuais Tremembé uma 

continuidade temporal de antigamente (VALLE, 2004, p. 328). 
 

Atualmente, no contexto de nossa aproximação da população indígena 

Tremembé, que vem desde o ano de 2011, o Torém vem se constituindo também como 

um campo de conhecimento da EEDITE. Ele é uma disciplina do MITS e do EMIT em 

sua interface com  a “Espiritualidade Tremembé”. O Torém ocupando lugar de destaque 

no currículo e nas atividades realizada pela Escola Indígena Maria Venância, no geral o 

momento de realização da dança no ambiente escolar é apresentada como momento de 

prática e de reflexão em torno da cultura. 

No currículo escolar do ensino fundamental o Torém é abordado na História 

do Povo Tremembé, mas ele também faz parte das atividades de educação física, “o 

Torém também é uma atividade física, ele é uma dança, a pessoa se movimenta. É uma 

forma de educação física também” (Professor J. Entrevista, março de 2015) e pode ser a 

temática a partir da qual vai ser articulada a aula de artes “o Torém é uma forma de arte 

muito bonita porque você esta expressando aquela arte com movimentos, com gestos, 

com cantos, com devoção” (Professor J. Entrevista, março de 2015).  

No que se refere ao ensino médio, atualmente há dois módulos da disciplina 

de Torém e Espiritualidade Tremembé. Ao que nos parece, a dimensão espiritual do 

Torém tem sido um investimento recente do povo Tremembé, não que ela não existisse, 

talvez não fosse necessário categorizá-lo dessa maneira. Contudo, lembremos (ABREU, 

2003, p. 16), “todo significado é um significado no contexto, e, quando as estruturas 

mudam, as formas antigas podem expressar funções novas e as funções antigas podem 

encontrar sua expressão em formas novas”. 

No contexto da EEDITE, “o Torém é resgatado como disciplina ensinada às 

crianças, com alguma formalidade didático-pedagógica, como é próprio das práticas de 

escola, e com vistas à constituição dos novos tremembés” (FONTELES, 2002, p.627). 
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2.2 Momento de iniciação das atividades escolares: o Torém na Escola Indígena 

Maria Venância 

 

“Segunda-feira balançou a maracá, todo 

mundo já sabe, balançou a maracá 

segunda-feira é dançar o Torém.” 

(Professora G. Entrevista. 2015).  

 

Crianças e/ou adolescentes pelo pátio, uns correm, outros conversam, 

existem aqueles que se divertem com um brinquedo que levaram de casa pra escola, 

outros entram na diretoria e pegam o maracá para brincar. Decerto que dado o sinal para 

o início das aulas sendo segunda-feira ou sexta-feira, eles sabem que é dia de dançar o 

Torém.  

Os estudantes ficam livres para decidir quem vai puxar a rodada de Torém 

do dia. Os maracás - instrumento que dá ritmo a dança-, normalmente, começam a 

circulam entre os estudantes antes que seja dado sinal para o início da aula. Nesse 

intervalo encontrávamos grupos de estudante cantando música de sucesso, com 

destaque para os forrós, ao som do maracá. Comumente nesses momentos já vai se 

delimitando quem será o puxador da rodada do dia. Os que não querem conduzir o 

momento ao observar o adiantar da hora passa o maracá para algum colega. 

O início da aula é marcado pelo agito do maracá, nesse momento os 

estudantes começam a se reunir no pátio coberto da Escola Maria Venância para dançar 

o Torém. Não é raro observar alunos se escondendo no banheiro, na sala de leitura ou na 

casa de algum dos vizinhos da escola para não ter que dançar. 

Os professores esperam a iniciativa dos estudantes para começar a dança. 

Eles só entram na roda após os alunos terem se organizados. A justificativa é que o 

momento do Torém é do conhecimento de todos, é uma regra da escola, é preciso partir 

dos alunos a valorização da cultura, é preciso ter autonomia para gerir o momento. 

Algumas vezes, entretanto, os professores interferem para adiantar o início da atividade, 

em especial nos dias que os alunos não aparentam estarem dispostos a dançar.  

Circulo feito, mãos unidas, pés em sua maioria descalços, inicia-se o Torém. 

Os estudantes entram e saem da roda livremente, tal atitude não é vista como um 

problema. A participação nesse momento é permitida a todos os que estiverem na escola 

durante sua realização. 
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A duração da roda de Torém não é cronometrada depende da disposição dos 

alunos, segundo o diretor “se eles tiverem animados mesmo, disposto podem passar até 

à tarde ou a manhã inteira”, “se a gente notar que eles estão dispostos, eles podem 

continuar”. Em nosso campo, porém não observamos mais que 30 minutos de dança 

efetiva.  

A opção pela segunda e sexta para a realização do ritual esta vinculada ao 

que eles consideram a espiritualidade Tremembé, da qual a dança é um dos principais 

veículos de sua expressão, segundo o cacique (2011) a “Espiritualidade é a vivência 

harmônica,”, o que ele acrescenta “também é política”. O Torém nesse contexto é 

percebido como um momento de harmonização, fortalecimento e ânimo dos Tremembé 

como grupo. A dimensão espiritual/sagrada da dança está na possibilita de interação 

com os encantados/antepassados. Como sugere o Cacique essa dimensão espiritual e 

também política, pois singulariza e explicita os Tremembé como grupo indígena.  

Dentro dá lógica da espiritualidade a escolha pela segunda e sexta feira para 

a realização do ritual foi justificada da seguinte maneira: 

 

Sexta-feira, segundo ele (João Venâncio), a gente aprendeu com ele, que 

segunda-feira a gente abre os trabalhos, para as coisas trabalharem melhor. E 

sexta-feira pra fechar as coisas, prá não deixar nada aberto. Ele sempre diz 

isso, né? Então eu aprendi com ele e sempre acredito (Professora G. 

Entrevista, fevereiro de 2015). 

 

Porque segunda feira o início das aulas a gente dança pra ir com ânimo, com 

um novo espírito pra sala e os encantados guardar cada um que tá na roda. E 

no final na sexta feira, é pra fechar sabe? (Professor J. Entrevista, março de 

2015). 

 

Destacamos que junto à justificativa de caráter espiritual que expressa um 

pedido de permissão e força para o “abrir” e “fechar” das atividades escolares de forma 

a não deixar pendências.  Existiu também à reivindicação dos estudantes para a redução 

dos dias de dançar o Torém, que anteriormente ocorria todos os dias.  

 

[...]começou ano passado, antes era todo dia que a gente dançava, a gente 

dançava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia.... Só que os jovens, 

né? Como você sabe, são difíceis. Então os jovens não queriam, não queriam, 

não queriam dançar todo dia, pra que dançar todo dia? né? E em palestra, 

assim tudo, a gente chegou numa conclusão que era melhor dançar duas 

vezes na semana, né? Pra ver se tinha mais um gingado pra eles, se eles 

sentiam mais vontade de dança, né? E é por isso que ficou segunda e sexta 

prá eles não reclamarem mais, né? (Professora G. Entrevista fevereiro de 

2015). 
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Queremos chamar a atenção aqui para o fato de que o Torém como ritual 

sagrado traz imbuída a percepção desse momento como meio de entrar em contato com 

a ancestralidade Tremembé, os encantados. Contato que só é estabelecido com a 

concentração e dedicação àquele momento. Nesse sentido, dançar obrigado não 

contribui com a percepção da espiritualidade do ritual.  

A limitação institucionalizada do Torém a dois dias é, ainda, fruto do 

reconhecimento por parte dos docentes de que a realização desse momento na escola 

não deve ser marcada pela lógica quantitativa, e sim qualitativa. De forma que 

possibilite aos estudantes perceberem e se apropriarem da dança como momento de 

vivência da espiritualidade e da ludicidade específica desse grupo social. 

Destacamos que nós momentos de realização do Torém estão sempre 

presentes os discursos em torno do ritual como a “brincadeira dos antigos”, quando a 

dança era realizada para reunir o povo Tremembé, para comemorar, para festejar. E 

também os discursos em torno dessa dança como prática de fortalecimento/ ânimo, o 

que lhe confere uma dimensão sagrada. 

Considerando os elementos acima, em especial a compreensão do Torém 

como um momento de diversão do povo Tremembé, uma das professoras da escola 

analisou os momentos institucionalizados pela escola para a execução da dança:  

 

Pros alunos como alunos, eu percebo que tem sido quase como uma 

obrigação. Porque é regra da escola, e toda regra, ninguém quer obedecer. Aí. 

Eles vão como obrigados alguns. A gente já tentou mudar isso, mas a gente 

ainda não conseguiu. Pra eles, a gente tá dando muita palestra, mostrando que 

é uma brincadeira, que você está ali pra se divertir, que é o instrumento 

principal da cultura. A gente está trabalhando isso, vamos ver se vai dar 

resultado (Professora C. Entrevista, janeiro de 2015). 

 

Diante dessa problemática os professores têm feito uso da retórica para 

explicitar a relevância desse ritual para os Tremembé enquanto comunidade indígena 

que logrou se afirmar com base em elementos de sua cultura que conseguiu reelaborar e 

usar na explicitação da sua singularidade. Nesse sentido o Torém é apresentado em sua 

força política, na luta pela garantia dos direitos Tremembé. 

Os professores atuam ainda trazendo lideranças Tremembé para falar de sua 

vivência da dança de forma a incentivar a prática dos alunos e demonstrar a relevância 

de ritual para os Tremembé. Paralelo a isso são adotadas estratégias para garantir a 

efetiva participação dos estudantes nesse momento, exemplo disso é a punição em 
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forma de “falta”, e a ameaça deles não participarem das apresentações de dança do 

Torém que ocorrem fora da comunidade. 

 

Aí quando os alunos tá bem descansado, né? Bem descansado, bem 

descansado, sem querer dançar. Aí o Getúlio disse, aí é? Não querem dançar? 

Então não vão receber a frequência. Porque a aula já começa com Torém. Tá 

entendendo? O torém já vem  inserido na aula, já vem inserido na frequência. 

Aí é por isso. Eles não querem levar falta. Aí eles vão dançar o Torém. 

(Risos) Tem que colocar regras, porque se nós deixar eles não querem mais 

dançar o Torém. Então a nossa cultura acaba, e a gente não pode deixar isso 

acontecer (Professora G. Entrevista, fevereiro de 2015). 

 

Destacamos aqui que as punições estão mais no campo da advertência, pois 

normalmente eles recebem sua presença, e como o diretor nos disse “Às vezes o castigo 

deles [os que não querem dançar] é ir pra apresentação lá fora. Aí a gente quer é ver. 

Quero ver se eles não dançam
52

”. Salientamos que as apresentações “lá fora” são 

utilizadas como estratégias de punição e premiação. Dançar nos eventos é um castigo 

para os que aparentam não gostam da roda no Torém na escola e um prêmio concedido 

aos alunos que participam com empolgação desses momentos. 

Assim sendo, a prática do Torém, como instrumento pedagógico, comporta 

questões inerentes ao modelo tradicional de ensino, remetendo a questões como: 

premiação, punição, controle, avaliação e disciplina (FLEURI, 2008). Por outro lado 

apresenta o diferencial do acompanhamento dos estudantes não se limitarem ao 

ambiente escolar. A convivência dentro do mesmo espaço físico e as relações de 

parentesco possibilitam aos professores a observação da prática desse ritual em outros 

espaços comunitários (festas,  aniversários, comemorações , apresentações externas). 

A seguir, nos deteremos à observação e análise das problemáticas 

emergentes, no momento de realização das rodas de Torém, pelos alunos, na Escola 

Maria Venância. 

 

2.3 Torém: coisa de índio que, também, se aprende na escola. 

 

Em outubro de 2014 começamos a observar os momentos de realização do 

Torém na Escola Maria Venância. O primeiro deles foi conduzido pelo professor e 

aluno da escola João Filho, no turno da manhã.  Neste dia antes de iniciar a dança, ele 
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lembrou aos alunos de minha presença na escola, e pediu para eles “dançarem bem 

bonito” porque eu estava pesquisando a dança dos Tremembé. 

João tomou o maracá em suas mãos e entoou a louvação “aniava agurete”, 

que é um pedido de licença para iniciar o ritual, Ele conduziu o Torém com as crianças 

cantadas cinco letras de músicas específicas dos Tremembé “Água de manin”, 

“Navura”, “Brandi-pote”, “Sara-mussará” e “Jandê”. Na dança estavam professores e 

alunos, terminado o momento os estudantes saíram rapidamente, ao que se seguiu a fala 

de João indagando-os se era assim que eles apresentavam a dança/cultura para o povo 

“de fora”. Não houve nenhuma resposta por parte dos alunos, nem a discussão foi 

adiante, entretanto ele se dirigindo a mim e complementou “Os alunos ainda estão 

aprendendo a valorizar a cultura deles”.   

Essa fala, de João Filho, sinaliza para um dos discursos, preponderante, 

sobre o Torém no âmbito da EEDITE. Que é a relação entre o ritual e a cultura 

Tremembé. 

 

Eu falo que assim, a cultura, o Torém ele é muito importante pra nós, porque 

não existe índio sem a sua cultura, e justamente uma das culturas dos povos 

indígenas é a dança pra celebrar, geralmente sempre em momentos festivos. 

E no nosso caso não serve só pra isso, mas o Torém também serve como uma 

forma de limpeza antes de entrar na sala de aula,né? Para entrar todo mundo 

com ânimo, por isso é necessário dançar o Torém ,e também pra não deixar 

que essa cultura se apague como a gente deixou que as outras danças se 

apagassem um pouco, né? (Professor J. Entrevista, março de 2015). 
 

Observamos que, no geral, a realização do Torém no ambiente escolar está 

ligada ao que os professores chamam de “prática da cultura” – na fala acima o Torém 

como prática da cultura refere-se às dimensões política, de festividade e de 

espiritualidade -  e a necessidade de aprender e valorizar o que é próprio dos Tremembé. 

Uma vez que eles se percebem imersos num contexto, no qual as influencias externas 

chegam de forma sedutora pelas grandes mídias (televisão, rádio e internet) e o que é 

próprio da etnia pode ser desvalorizado e perdido caso não haja um investimento da 

comunidade na preservação dessas práticas.  

 

Tu sabes hoje tá muito difícil. Tá difícil as pessoas, os jovens, a dificuldade 

maior nossa hoje é essa, os jovens entenderem que o Torém é a sua cultura, 

faz parte da sua vida, porque os alunos de hoje só querem saber de que? De 

pancadão
53

. Essas danças que não tem identidade. É  isso que o João 

Venâncio fala. Ele sempre fala essa palestra. Que o pancadão, o funck, ele 
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 O pancadão se refere as músicas tocadas nos paredões de som, em especial os funk, suingueira e forró.  
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não é nossa originalidade. Ele não tem a cultura [Tremembé] (Professora G. 

Entrevista. Fevereiro de 2015).  
 

Para Raimundinha: “A cultura [Tremembé] é o que a gente faz com as 

coisas do mundo e o que se imagina sobre elas. A palha é uma coisa, por exemplo, que 

quando a gente pega ela e transforma. Está fazendo cultura (CEARÁ, 2007, p.49). 

A realização da dança do Torém nas segundas e sextas tem a função de 

ensinar as crianças a cantarem as letras de Torém, em especial as mais antigas e a 

aprenderem os passos da dança.  

 

Os alunos também aprendem a cantar as músicas e os passos do Torém, 

porque pra muita gente é mais fácil o passo do Torém. As  pessoas que nunca 

ouviram acham difícil a linguagem. Porque assim, muita coisa não é o 

português bem falado. Têm umas coisas que quebram. É pegarope, é umas 

palavras que as pessoas, acham uma dificuldade enorme pra falar. Mas as 

crianças aprendem desde pequenas . Tipo... O meu filho, ele adora. Ele chega 

em casa, ele começa a cantar. Por quê? Porque pra ele já é uma facilidade 

muito grande. Então ele vai crescer com essa história dele. Né?Por isso a 

nossa escola indígena a gente sempre volta ela pra isso. Para que as 

criançinhas desde pequenas aprendam (Professora G. Entrevista, fevereiro de 

2015). 

 

Pela fala inferimos que este momento escolar é pensado como forma de 

inserção das crianças na prática da dança do Torém. Esse momento, também é pensado 

como de aprendizagem corporal dos passos, e aprendizagem linguística das cantigas. 

Seria um momento de experimentação da cultura no espaço formal escolar, que trabalha 

com o reconhecimento e valorização da tradição Tremembé. Assim, conforme o PPP da 

Escola Maria Venância (2015, p.5): 

 

Duas vezes por semana, antes de entrarmos na sala de aula, dançamos o 

Torém (nosso ritual sagrado) ou fazemos momentos de orações do próprio 

povo Tremembé para fortalecer nossas energias e assim mantermos a cultura 

Tremembé sempre viva dentro da escola.  

 

Queremos destacar que, ao que nos pareceu, a realização das rodas de 

Torém com crianças é uma prática recente e se relaciona a criação da EDDITE. Uma 

vez que não encontramos menção a participação de crianças nos primeiros registros 

sobre esse ritual. Segundo (OLIVEIRA JUNIOR, 1998, 40): 

 

O Torém é um dansa de terreiro, que exige espaço para a movimentação dos 

seus participantes. Uma roda é formada pelos dançadores, cerca de vinte 
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pessoas [...] homens e mulheres, sem distinção de idade, excluídas 

naturalmente as crianças. (grifo nosso) 

 

Sobre o Torém não ser dançado por crianças, uma das lideranças e 

rezadeiras da Região de Almofala, afirma não ter participado do ritual por ser um lazer 

para os adultos, que envolvia o consumo do mocororó. 

 

Podia participar não porque eu era criança. Quem participava era meu pai. A 

mamãe era comigo no colo. Eu era pequena. A primeira vez que eu comecei a 

dançar o Torém foi quando eu cheguei do Maranhão aqui. Na volta. Quando 

eu fui pra lá eu tinha 10 anos. Quando eu voltei. Fizeram o Torém ali na rua 

(aponto com o braço). Eu fui. Depois fizeram de novo o Torém. Eu fui. Aí eu 

não fui mais. Depois o João começou a fazer o Torém. Fez Torém até aqui. 

Aqui. Criança, no meu tempo, não podia dança, era só os mais velhos.. Nesse 

tempo só dançava adulto. Hoje em dia pode. Na escola mesmo eles dançam 

(Liderança Tremembé. Entrevista, maio de 2015). 

 

 

Ressaltamos ainda, que o consumo do mocororó (vinho do caju) fazia/faz 

parte do ritual do Torém tradicionalmente realizado pelos Tremembé. O que em certa 

medida contribuía para caracterizá-lo como uma diversão para adulto, a “brincadeira 

dos índios velhos”. 

Sobre a participação de crianças em roda de Torém, a primeira menção ao 

fato encontramos em Fonteles (2003). Quando o autor faz referência ao trabalho de 

algumas mães de crianças Tremembé produzindo cocares para uma apresentação. A 

partir dessa episódio foi instituído um grupo de crianças da Praia para dançar o Torém. 

A data segundo o autor é 10 de dezembro de 1992, sem precisão do ano. Ressaltamos 

que a experiência do povo Tremembé com a educação escolar remonta a 1991.  

Acreditamos, portanto, que a EEDITE tem sido mais um mediador no 

processo de aproximação das crianças e adolescente Tremembé dessa dança, com um 

forte sentido de legitimação e fortalecimento da cultura e do ser Tremembé. Tem criado 

uma nova maneira institucionalizada de aproximação do ritual do Torém.  

Anteriormente aprendido preponderantemente pela observação do fazer dos adultos. 

 

Desde pequena que eu via o pessoal dançando o Torém. O finado Zé Miguel 

era irmão da Francisca da Lagoa Seca, quem tirava o Torém era eles dois. E 

eu era pequena e prestava atenção e gravava. No gravador (aponta pra 

cabeça). Eu sei de uns pouco pé de Torém, das cantigas que eles cantavam. 

(Liderança Tremembé. Entrevista, maio de 2015). 

 

Com a EEDITE o ritual é aprendido por uma junção entre o fazer e o 

observa. O Professor J, que teve a oportunidade de estudar na EEDITE e sempre 
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participou do cotidiano da comunidade, nos fala de seu aprendizado que juntou a 

observação e as aulas na Escola Alegria do Mar. 

 

Eu aprendi observando, eu sou um cara observador, então só em observar 

aprendo, não aprendo rápido, mas aprendo, vou aprendendo etapa por etapa, 

lentamente. Eu via sempre os mais velhos dançando, e antigamente tinha 

Torém muitas vezes por diversos motivos, por diversas comunidades, e a 

gente vai aprendendo. Vai aprendendo só olhando os mais velhos dançando o 

Torém. Se bem que a professora Raimunda Marque, ela ensinava os alunos, a 

gente, a dançar o Torém, desde a primeira escola Alegria do Mar, até a escola 

de palha Maria Venâncio. Ela sempre ensinou, né? E como geralmente a 

gente é filho de uma pessoa tão próximo à luta, então a gente tem... é quase 

que como uma obrigação já saber dançar o Torém e o significado de cada 

música, né?  (Professor J. Entrevista, março de 2015). 

 

 

Destacamos que se a participação de crianças na dança do Torém parece se 

associar a EEDITE/1991. A necessidade de criar maneiras sistemáticas de ensino do 

canto e da dança das letras desse ritual é anterior a isso, remonta a década de 1970 e 

1980, no contexto da mobilização pela afirmação étnica. Assim, diante das 

apresentações dos adultos para um público externo foram criados encontros 

preparatórios que se realizavam na casa do Cacique Vicente. Esses encontros foram 

decorrente da idade avançada e saúde debilitada de alguns torenzeiros (OLIVEIRA JR. 

1998). 

 

Quase sempre os novos integrantes não dominavam as cantigas, portanto, 

tendo em vista suas apresentações em público, tinham necessariamente que 

aprender a cantar. Essa necessidade de aprendizagem levou os organizadores 

a utilizarem o livro do folclorista José Silva que contém as letras de cantigas. 

(opt.cit., p. 63) 

 

 

Merece destaque, ainda, o fato de que a morte da “Tia Chica” da Lagoa 

Seca, em 1972, teve como consequência imediata uma pausa na dança do Torém. Que 

ficou sem seus dois principais organizadores, a saber, ela e seu irmão Zé Miguel. Assim 

por três anos os Tremembé deixaram da praticar a dança do Torém (OLIVEIRA JR, 

1998). 

O Torém “brincadeira dos índios velhos”, do tempo da Tia Chica, é uma 

“[...] brincadeira, da época do caju, período em que os ‘índios velhos’ dançavam nas 

‘noites de lua’ e eram aquecidos pelo calor de uma fogueira e a ingestão do mocororó” 

(opt.cit., p. 110).  
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Os Torém que remetem a brincadeira de índio, realizados no interior do 

grupo, sem a necessidade de explicitar uma fronteira étnica, é descrito como um 

momento de confraternização, de lazer, associado à safra do caju. O Cacique assim 

rememora uma dessas rodadas de Torém: 

 

Eu me lembro assim que eu conheci o Zé Domingo. A mamãe tinha uma 

grande amizade com uma pessoa daqui, que se chamava a Dona Chica 

Mulata. E, naqueles tempos, dava muito caju. E uma vez deu uma safra de 

caju muito boa. E a Dona Chiquinha foi convidar mamãe pra vir passar um 

final de semana mais ela aqui. E aí a gente veio. Eu meninote, mas eu me 

lembro como hoje. Lá com muito mocororó. E a gente gostava de um 

mocororó. (risos) E ela tinha um filho que chamava Bastião. Quando foi 

umas horas, assim de 10 pra 11 horas, a gente chegou lá. Só tava ela, e a 

Maria. Bastião não estava. A gente foi lá de umas 10 pra 11h. Bastião chegou 

com Zé Domingo a tiracolo. Ai entrou, botou um birimbau no meio da casa, 

uma cabaça de mocororó, e saiu troando. Zé Domingo tocando birimbau e 

cantando Torém. E um música chamada “Tropero que partiu de madrugada/ 

não vai ver mais a sua amada”. E aí passamos o dia todo. Saímos da dona 

Chiquinha já com o sol muito frio e lá ficou Zé Domingo com esse birimbau 

e Bastião. Secava uma cabaça e vinha outra. Neste tempo não se usava o 

mocororó em garrafa. Ou era no pote, ou era na cabaça. Naquele tempo tinha 

muita cabaça (Cacique. Fala durante a disciplina “Torém e Espiritualidade 

Tremembé”, dezembro de 2011). 

  

Outro relato sobre as festividades que envolviam o ritual do Torém é feito 

pelo professor J. Esclarecemos que ele é um jovem Tremembé que teve sua 

aproximação da dança mediada pela vivência na comunidade (com os mais velhos) e 

pela EEDITE, observamos em sua fala que foram os Torém realizados na comunidade 

os que parecem mais tê-lo marcado. 

  

Não teve só um momento desses [Torém de festividade/lazer]. Teve vários, 

muitos Torém que teve nas matas que a gente saia de noite, todo mundo a pé 

não tinha esse negócio de ir ou não ir. A gente ia e dançava Torém, e voltava 

de madrugada atravessando lagoa pra voltar de novo. Foram os momentos 

que mais ficaram marcado. A gente ia nas comunidades atravessava rios pra 

chegar do outro lado, pra dançar o Torém. Ai de madrugada todo mundo com  

sono, todo mundo bebo de sono, um converseiro medonho nesses becos e aí 

embaixo da lua, talvez eu tivesse uns sete anos, faz muito tempo (Professor J. 

Entrevistado, março de 2015) 

 

 

Pelas falas acima percebemos a dimensão lúdica, festiva, comemorativa e de 

integração que o Torém pode abarcar. No geral, notamos nas falas dos professores da 

escola um saudosismo em relação a esta maneira de viver a brincadeira do índio velho. 

Ainda, sobre o Torém dos antigos: 
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Eles dançavam em qualquer lugar. Ás vezes chegavam os padres lá do 

Acaraú. Vinham passar dois dias, três dias, quatro dias aqui na Almofala. No 

tempo da festa de agosto. Ai nós íamos chamar eles [Tia Chica e Zé 

Domingo] pra tirar o Torém. Na casa do Chico Sousa. Ai dançava o Torém 

lá. O povo gostava. Juntava muita gente. Juntava gente demais. Tomava 

mocororó. Todo o tempo o mocororó zoou (risos). O mocororó zoou no 

Torém. Eu gostava. Agora não tomo mais não. Gostava dele assim espreme 

hoje o caju pra mode tomar ele amanhã. Tava bem novinho. Agora passava 

pros dois, três dias eu não tomava mais não (Liderança Praia. Entrevista, abril 

de 2015). 

 

A fala da liderança faz referência ao fato de os Tremembé se apresentarem 

aos visitantes que iam a comunidade e explicita a presença do mocororó, bebida feita do 

caju azedo, e tradicionalmente ingerida durante a dança (FIGURA 06). O Cacique João 

Venâncio assim descreve o mito do mocororó: 

 

Era uma vez um povo chamado Tremembé. Eles estavam querendo descobrir 

uma bebida diferente para matar a sua sede. Foi o tempo que resolveram 

andar pela mata todos juntos procurando. Andaram, andaram, e já tinham 

chegado bem dentro da mata quando resolveram voltar. Na volta do passeio 

dos Tremembé, o povo viu um fruto que antes era verde e na volta já estava 

maduro. Era um fruto amarelo e cheio de suco, muito suco. O caju ( CEARÁ, 

2007, p.19). 
 

Essa história é retratada, ainda, na música de Torém “Canhungá”, que faz 

referência ao processo de amadurecimento do caju, fruta comum na região habitada. Aqui, é 

importante ressaltar que o fato dessa cantiga está na língua dos antigos, dos “tronco veio” 

reforça a tradicionalidade/ancestralidade da fabricação dessa bebida pelos Tremembé.Esta 

canção explicita, ainda,  o hábito desse povo de observa a natureza, e a partir disso dizer 

sobre ela. Vejamos a música: 

 

Canhungá  

Canhungá madurecê  

É aqui madureça  

Dimadura ecerecê  

Canhungá  

Canhungá madurecê  

Canhungá  

Canhungá madurece 

 

Sobre o processo de feitura do mocororó, ele é assim descrito, pelo 

professor J, em entrevista: 

 

A gente tira o caju, pega também os cajus que caem no chão, aí a gente não 

lava o caju. Bota tudo dentro do balde, espreme tudo ali. Não lava o caju 

porque se lavar não presta, a gente tira só a castanha, aqueles que estão 
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melado de areia vão ser lavado só no suco do caju quando espremer. A gente 

faz isso com o caju azedo. E um cajueiro só, que ai você não vai saber 

diferenciar o caju doce do caju azedo. Você vai ter que provar, entendeu? Vai 

ter que comer o caju. Agora geralmente pessoas que já sabe não precisam 

provar, já sabe que aquele caju e azedo, né? Não necessita provar, né? Mas 

geralmente pessoas que não conhecem vão ter que provar.  

Aí tira o suco, como fica numa vasilha, você vai botar nas garrafas, qualquer 

garrafa, mas geralmente o pessoal bota muito em garrafa de litro de vidro, 

eles gostam mais, e coloca também na cabaça, na cabaça fica um gosto 

diferente. Não dá pra se diferenciar muito, mas geralmente quando o pessoal 

ia pra esses cantos levava o mocororó dentro de cabaça. A água também tem 

um gosto mais bom dentro da cabaça. Ai deixa ele lá no canto pra fever, 

pegar o fermento. Ele tem que pegar fermento. Olha assim que você faz o 

mocororó você já pode beber, mas aí tem pessoas que gostam quando o 

mocororó fermenta, que fica mais velho e fica mais forte, né? O mais novo 

parece que você ta tomando é suco, apesar de ser doce e azedo (Professor J. 

Entrevista, março de 2015). 

 

Destacamos que nas vezes que tivemos oportunidade de beber o mocororó 

ele estava armazenado em garrafas plásticas de refrigerante.  

No processo de fabricação do mocororó o tempo de repouso para a bebida 

fermentar influencia diretamente em suas propriedades químico-física.  

 

Tem mocororó novinho que não impede as crianças de beber não. Ele 

novinho, ele não embebeda não. Novinho ele é tipo suco. Aí a partir de três 

dias é que ele vai ficando com o gosto mais forte, ele vai ficar...ele vai 

embebedar. Esses que embebeda é de muitos dias, talvez até de meses. Tem 

uns que guarda de um ano pro outro, por isso que embebeda tão fácil. Fica 

muito forte, aqueles com cheiro bem forte é porque esta muito velho. Aí 

embebeda. Mas ele novinho é uma delícia e não embebeda (professora C. 

Entrevista, fevereiro de 2015). 
 

Para o Cacique : 

 

Existem três momentos do mocororó:o primeiro e o vinho do caju, que é ate 

três dias; depois propriamente o mocororó; e com três mês pra lá já é outra 

bebida. Quanto mais ele envelhece mas forte ele fica (Cacique. Fala durante a 

disciplina de “Torém e Espiritualidade” no EMIT, abril de 2015). 

   

O mocororó está intrinsecamente relacionado ao ritual do Torém conforme 

sugerem os depoimentos.  Ele fica no centro da roda dentro de uma grande recipiente, e 

é distribuído a todos os participantes, no momento em que os Torenzeiros 

dizem:“Vamos pros cuiambá, ô aringue”. Todos os participantes bebem dele no mesmo 

recipiente (GONDIM, 2010). Essa bebida é, também, consumida no cotidiano dos 

Tremembé, de acordo com o gosto de cada um. Nas rodas de Torém demoradas o 

mocororó é bebido ao longo da dança. 
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Figura 06 – Pintura em toá
54

 feita por Navegante (indígena Tremembé) para representar 

a espiritualidade do seu povo na Exposição Sagrado Coração do Ceará, no Memorial da 

Cultura Cearense do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, janeiro 2013. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2013). 

 

Destacamos aqui no contexto do ensino fundamental da EEDITE essa 

bebida não é consumida mesmo com à referencia ao mocororó novo, não fermentado, 

logo não alcoólico. Uma razão apontada pra isso é a temporalidade de amadurecimento do 

caju -“o caju tem o tempo certo de dá55”, pois é preciso que a bebida seja fresca para não 

conter propriedade alcoólicas. No ensino médio o mocororó costuma estar presente nas 

noites culturais que são encerradas com uma rodada da dança. 

Sobre o fato do mocororó ser bebido por todos os participantes no mesmo 

recipiente,  observamos que, ao menos no contexto da EEDITE, isso não é regra. Pois, nos 

Torém presenciado por nós no contexto do MITS, em dezembro de 2011, puxado pelo Pajé 

e Cacique Tremembé, o mocororó era armazenado em garrafas de refrigerante de dois litros 

e foi distribuído em canecas de plástico individuais para cada participante (FIGURA 07). 

                                                           
54

 Toá é uma tinta extraida da natureza, a partir da argila. 
55

 Depoimento Pajé, 2011. 
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Ressaltamos que algumas pessoas compartilharam da mesma caneca e da garrafa que 

chegou a circular entre os envolvidos na dança. 

  

Figura 07 – Roda de Torém conduzida pelo Pajé e Cacique Tremembé na disciplina 

“Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, no centro da roda o mocororó 

(bebida sagrada), dezembro de 2011. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2011). 

 

Ainda sobre esta bebida, tradicionalmente associada à dança do Torém, 

destacamos que a ele é atribuída um potencial curativo, de purificação do corpo e do 

espírito, no contexto de compreensão do Torém como um ritual sagrado.  

 

O mocororó faz parte da dança do Torém porque como o padre tem o vinho 

pra beber, pra purificar, o mocororó seria um vinho, seria não, é como o 

vinho do caju, entendeu? O mocororó na verdade pra nós é tipo um remédio, 

sabe? Hoje em dia tem essa caracterização. Uma forma de remédio pra 

purificação interior Porque quem dança o Torém, quem tá na roda de Torém 

tem que beber o mocororó. Geralmente os filhos da terra tem que beber 

porque é uma forma de purificação mesmo. Com os meninos na escola o 

mocororó não é utilizado porque ele é uma bebida forte apesar dela não ter 

álcool, tipo o vinho o vinho não tem álcool, mas embebeda. O mocororó fica 

bêbado, você não coloca álcool dentro (Professor J. Entrevista, março de 

2015). 

 

Assim como o mocororó, o maracá está diretamente relacionado à dança do 

Torém. Ele é o instrumento por excelência que confere musicalidade as letras de Torém. 
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Em nossas conversas o maracá sempre era relacionado ao momento do Torém. Por 

ocasião das disciplinas de “Arte Tremembé” e “Torém e espiritualidade” o maracá foi 

desenhado inúmeras vezes para fazer menção ao ritual sagrado. Ele era descrito como 

“o instrumento que serve pra fazer a dança sagrada”.   

Em sua análise sobre o Toré na etnia Pipipã de Kambixuro, Arcanjo 

considera o maracá como “um instrumento ritual significante, além de ser um dos que 

possuem grande visibilidade na dança, está presente em todos os rituais do Toré e em 

todos os povos no Nordeste” (ARCANJO, 2003.p.86). Já para Nascimento (1994, p. 

14), o maracá “simboliza mais que qualquer outro, exceto o vinho da Jurema, a sua 

indianidade”. Reconhecendo as especificidades de cada dança que se diferenciam, 

principalmente, no tipo de bebida consumida e na rítmica da dança, cremos que a 

significação atribuída ao maracá é muito próxima. 

Na disciplina de “Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, o 

Cacique e Pajé disseram existir maracás bons e ruins para dançar o ritual sagrado. A 

musicalidade do instrumento era o que definiria se ele era apropriado ou não para ser 

usado no Torém. 

Conforme  exposto nesse tópico, inferimos que a realização da dança do 

Torém envolve elementos como o canto e a dança, saberes referentes ao modo de 

produção do mocororó e a confecção do maracá. Isso, para não adentrarmos as 

narrativas quanto à significação dessa dança que circulam no contexto da EEDITE.  

Nesse sentido, percebemos que a realização do Torém às segundas e sextas 

feiras está relacionado a aprendizagem do canto, da dança, e da maneira correta de 

agitar o maracá para dar musicalidade ao ritual. Já os saberes referentes a fazer do 

mocororó e do maracá esta inserido no âmbito de disciplinas como “Arte e Artesanato 

Tremembé”, “História Tremembé”, entre outras. Contudo, cremos que a maior 

aprendizagem que pode emergir da utilização do Torém na escola é a percepção dos 

estudantes enquanto grupo étnico, envolto em problemáticas sócio-históricas e culturais 

específicas. Participes de um coletivo que fazem uso de elementos da cultura 

(re
56

)elaborados e/ou (re) significados na busca de garantir a posse da terra e da 

singularidade como povo indígena. 

 

 

                                                           
56

 Usamos o prefixo ‘re’ para explicitar o movimento interno da dinâmica cultural. 
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2.4 “Nem parece o grupo de antes”: preparação para as apresentações. 

 

Durante nosso trabalho de campo, em novembro de 2014, uma estudante 

chegou chorando à escola, na companhia da mãe.  Era uma segunda-feira, dia de dançar 

o Torém. A causa do choro era a aluna não gostar de usar calça jeans. Para ela, essa 

peça de roupa era coisa de homem e feia. Destacamos que na Escola Maria Venância 

não há farda, normalmente professores e estudantes utilizam as blusas que 

confeccionam para a marcha do 7 de setembro. É admitido o uso de shorts e saias, 

contudo, recentemente tem se investido no uso de calça comprida, principalmente com 

os alunos mais velhos, a partir de 12 anos. 

Diante do desconforto da menina com o uso da calça, a mãe ficou na escola 

até terminar o momento do Torém, para impedir que a garota voltasse pra casa. A jovem 

foi tristonha pra roda, enquanto a mãe a observava sentada numa das carteiras em torno 

do pátio. Nesse dia a garota apenas ficou seguindo os movimentos da roda, não cantou e 

não dançou. Estava envergonhada com sua vestimenta e triste para dançar. A mãe 

observando, de longe, fazia sinal pra que a menina participasse efetivamente, o que não 

aconteceu.  Ela então comenta em voz alta “uma dança tão bonita de se ver e os 

meninos não querem dançar”, “tá faltando é pulso forte”, “no tempo da Raimunda não 

era assim não, ela sabia fazer”. 

Raimunda, filha falecida do atual Cacique, é considerada a primeira 

professora indígena Tremembé, que ensinava as crianças a ler, escrever e dançar o 

Torém na beira do mar todos os fins de tarde. Com o tempo essas crianças passaram a 

compor um grupo de dança que se apresentava dentro e fora da comunidade. Sobre o 

antigo grupo de crianças: 

 

Eu mais o João Filho, esses alunos mais velhos, a Lana, o Babi, a Nina, o 

Tião, a gente dançava lá fora. Ela levava a gente pra fora. E a gente dançava. 

Eu cheguei a dançar até em Fortaleza, com um grupo bem grande, só que 

assim, esse grupo hoje não existe mais. Não quiseram mais. Aí cada um de 

nós tinha uma roupa igual, não existia roupa de pena não. (silêncio) Era uma 

roupinha tipo, era um short, shortzinho, uma blusinha cheia de florzinha, toda 

estampada. Então esse grupo dançava fora. Dançava em Fortaleza e tudo, se 

apresentava nas outras comunidades. E hoje é isso que o João vem 

reforçando, né? Que esse grupo, essas pessoas se incentivem a dançar Torém.  

Era um grupo todo, toda vida foi um grupo grande de alunos, uns 30 alunos, 

era muito meninozinho, era tudo novinho. E assim, tem fotos hoje, tem fotos 

da escola, do grupo da gente dançando o Torém na Beira da Praia. Eu tô lá 

(risos) só que assim, eu não sei onde tem essa foto, mas eu tô lá nesse grupo 

(risos). Os cabelinhos loiros, que eu tinha, os cabelinhos loiros só do sol, 

porque eu pegava sol demais. Era danada, né ?Meu irmão de Deus...Mas eu 
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aprendi desde pequena a dançar o Torém (Professora G. Entrevista, fevereiro 

de 2015). 

 

 

A experiência de um grupo fixo de crianças para apresentações, semelhante 

ao que nós narrou a professora G, é um desejo dos professores da Escola Maria 

Venância. Atualmente, todos os alunos, dependendo da disposição e do interesse, 

podem participar das apresentações externas. Segundo, os professores o comportamento 

e a boa performance na dança são considerados na hora de escolher os alunos que vão 

para as apresentações.  Ressaltamos que em nossas conversas com os professores ficou 

ambígua a existência ou não, de um grupo especifico para as apresentações. O certo é 

que chegou a ser criado um grupo, em 2013/2014, com os alunos que demonstravam o 

desejo de irem às apresentações. Contudo não foram criadas atividades paralelas, ou 

diferenciadas, que dessem contorno a esse grupo, logo nem os professores e/ou os 

alunos conseguem identificá-lo. Conforme algumas professoras: 

  

Todos sabem (dançar e cantar), mas assim, tem um grupo. O João Filho fez 

um grupo deles pra poder dançar o Torém lá fora. Então eles se sentem muito 

lisonjeados, porque eles vão dançar fora. Isso [dançar fora] não é de agora. 

Isso acontece desde o tempo da Raimunda. Tem um grupo que tá disposto. 

Até os que não estão no grupo querem  ir. Querem porque querem. Aí a gente 

diz assim, aí quer dizer que vocês querem dançar lá fora e não querem dançar 

aqui? Aí querem ir. Uma vez a gente foi pra Granja ai fez uma seleção de 

alunos pra ir mode o ônibus, né? Não dava pra levar todos. Ai os meninos 

queriam porque queriam ir. Aí foram e gostaram, né? Lá fora canta 

direitinho, dança direitinho. É impressionante, canta direito e dança direito 

quando tão lá fora. Tá entendendo? Diz que o santo de casa não obra milagre, 

então... (Professor G. Entrevista em fevereiro de 2015). 

 

Ano passado tinha sido escolhido um grupo, pra quando tinha uma visita pra 

fazer em algum outro local, quando as escolas vinham visitar, aí eles 

apresentavam o Torém. Quando tem essas coisas o grupo se comporta bem 

melhor, eles já são escolhidos, aqueles que gostam mesmo de fazer. Aqueles 

que não gostam de dançar o Torém eles nem entra. Eles mesmo não querem. 

Aí a gente deixa livre os que querem participar, independente do grupo. A 

gente vai de sala em sala: Quem quer participar do grupo do Torém? Aí quem 

se identifica, que quer, coloca seu nome e fica participando, os que não 

querem também ninguém obriga (Professora C. Entrevista, fevereiro de 

2015). 

 

Vemos na própria fala das professoras, mesmo elas se referindo ao grupo, que o 

critério principal para a participação, foi o comportamento e a condição material, no caso o 

ônibus que viabilizava o transporte pra Granja, e a disposição do aluno em participar. Outro 

ponto que se sobressai em sua fala e o fato dos alunos se sentirem valorizados com as 

apresentações fora da comunidade, uma vez que eles e sua cultura, representada pela roda 

de Torém e as vestimentas, são acolhidos e aplaudidos. 
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Em conversas com o diretor da Escola Maria Venância, ele se refere à 

participação dos alunos nas apresentações externas como uma forma de premiação aos que 

demonstram interesse na hora da dança da escola, e  também, como punição aos que 

parecem dispersos no Torém da escola. A premiação para ele esta associada à possibilidade 

da viagem, conhecer outros locais, dançar, ser aplaudido. A punição seria no sentido de 

colocar os estudantes diante de uma situação na qual teriam de explicitar pela dança sua 

singularidade como povo indígena, e vencer, por exemplo, a vergonha. 

Outro critério que talvez possa delimitar a existência desse suposto grupo de 

crianças para apresentações externas do Torém é a indumentária.  

 

Tem um grupo, geralmente eles são os alunos que sempre vão para as 

apresentações fora, porque são os que sempre têm a roupa de caracterização 

pra dançar fora, tem o cocar, tem o calção de pena, tem o colar, Aí são um 

grupo sabe? Essas coisas são tudo feita aqui dentro da escola, sempre tem 

oficina de fazer colar com os alunos, roupas... Na hora de ir pra fora são 

sempre mais animados na hora de ir pra fora pra apresentar a cultura. Lá fora 

dança bem, cantam bem. Além daquele momento lá a gente de vez em 

quando pega um sexta feira junta às turmas e faz tipo uma oficina, dos 

passos, de como balança a maracá. Ás vezes vamos dançar na praia 

(Professor J. Entrevista, março de 2015). 

 

No Torém da escola não existe a preocupação do uso de indumentárias 

(cocares, roupas de penas, pintura no corpo), pois, ao que parece, o Torém escolar tem o 

sentido de ser um momento de treino da dança e de explicitação da relevância desse 

ritual para o povo Tremembé como grupo que se afirma indígena. Já nas apresentações 

desenvolvidas fora da comunidade a indumentária ganha destaque, pois existe a 

tentativa de explicitar os dançarinos como indígenas. O que é alcançado, em certa 

medida, pela utilização de elementos que no imaginário social fazem referência ao 

índio. 

No caso do Torém realizado para os “de fora” “A performance do torém era 

[e] também uma encenação e, como tal, devia produzir certos efeitos dramáticos. Era [e] 

uma forma de suscitar identificações, expondo uma imagem pública indígena (VALLE, 

2005, p. 215). 

É relevante expor, que mesmo com o discurso em torno do desinteresse/ 

desleixo dos estudantes no momento do Torém. Exemplo disso é a colocação feita pela 

mãe da estudante chorosa e também a fala dos professores. Observamos que no 

cotidiano da escola é comum identificarmos estudantes participando da dança, mesmo 

não estando em seu horário de aula. A escola é aberta às pessoas da comunidade, que 

circulam livremente por ela, podendo até participar das aulas se for de seu interesse. 
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Destacamos que as crianças mais jovens, até em média os 8/9 anos, parecem 

demonstrar maior gosto pelo momento do Torém na escola, vendo o comumente como 

um momento de brincadeira. Por ocasião do recreio é possível ver algumas delas 

brincando de roda e juntando cantigas como “Atirei o pau no gato”, músicas do 

momento, e cantigas de Torém.  

Numa de minhas visitas à escola uma dupla de meninos brincava no pátio 

dela com seus caminhõezinhos de plástico. Quando eles viram o Torém os alunos do 

turno da Tarde dançando, abandonaram seus brinquedos e saíram correndo para entrar 

na roda. Indaguei-os porque tinham ido dançar se não era a aula deles. Responderam: 

“Porque eu gosto.É legal”, “Não sei. É bom rodar”. Quero chamar, ainda, a atenção para 

o fato das crianças menores, comumente imitarem o comportamento de lideranças na 

forma de conduzir o ritual. Brincadeiras que precedem o inicio do Torém como 

atividade escolar.  

Retomando a discussão sobre o grupo de alunos para dançar o Torém, 

observamos pelas conversas informais o interesse em levar as lideranças, os mais 

antigos dançadores do Torém, para dançarem com as crianças. O objetivo seria, em 

primeiro lugar, que os estudantes pudessem observar a forma como as lideranças 

dançam, pois eles reconhecem que tradicionalmente era pela observação dos mais 

velhos que os mais jovens aprendiam a dançar o Torém. E segundo, para que as 

lideranças pudessem ensinar, dizendo como eles estão fazendo e como é pra fazer. 

Os professores destacaram ainda, o desejo de organizarem grupos de 

crianças em cada um das escolas diferenciadas Tremembé para promover encontros, 

onde eles pudessem dançar o Torém. Esses encontros teriam duas finalidades uma 

confraternização entre os estudantes, uma vez que as escolas são distantes uma das 

outras. A outra seria a aprendizagem e homogeneização da forma de dançar o Torém, o 

que se daria pela observação de como os outros dançam, que conduziria o re/conhecer 

os seus fazeres em torno do ritual. 

As questões acima estão, ainda, no campo das ideias, mas demonstram, 

claramente, como eles compreendem o processo de aprendizagem do Torém como 

baseado na observação e na prática. Seus discursos caminham também na percepção do 

Torém como elemento que favorece integração/socialização interna do grupo e que 

explicita sua indianidade
57

.  

                                                           
57

 Para Oliveira (1988) indianidade é uma representação e um tipo de comportamento, gerado pela 

interação de povos indígenas com osaparelhos de Estado e seus procedimentos estandartizados, que 
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Como já anunciamos nesse tópico a dança do Torém é realizada, também, 

com a finalidade de apresentar a cultura Tremembé para o público externo à 

comunidade. Assim, nó tópico que se segue explanaremos sobre o Torém apresentado 

pelos estudantes, para as visitas que chegam a Escola Maria Venância. 

 

2.5 O Torém para os “de fora”: visita do Instituto Federal do Ceará (IFCE). 

 

No dia 26 de fevereiro de 2015, uma quinta feira, chegaram, no final da 

tarde, um grupo de alunos estudantes da licenciatura de educação física do Instituto 

Federal do Ceará (IFCE) campus do Canindé. Na sexta, pela manhã, os estudantes do 

IFCE foram à casa de algumas lideranças para entrevistá-las e, à tarde, ficaram na 

escola para presenciar o Torém. Nesse dia em questão, o momento foi conduzido por 

João Filho, que objetivava dançar com os estudantes, além do Torém, a dança da 

aranha
58

. 

O primeiro momento foi destinado à realização da aranha, dançada com 

alguma dificuldade pelos alunos. Os professores da escola estão tentando investir na 

realização de outras danças próprias da cultura Tremembé no ambiente escolar. No 

início desse momento, os estudantes do IFCE chegam e participam da dança. 

Posteriormente foi iniciada a dança do Torém. Esse foi sem dúvidas um dos Torém mais 

animados da escola que eu pude presenciar com as turmas de ensino fundamental.  

Terminada a roda de Torém os estudantes do IFCE fizeram uma 

demonstração de capoeira para os professores e estudantes da Escola Maria Venância 

(FIGURA 08). Esta atitude foi um agradecimento à receptividade dos professores e 

alunos, e uma forma dos estudantes de educação física demonstrarem um pouco da 

cultura na qual estão inseridos.  As apresentações foram encerradas e os alunos se 

organizaram para a aula de Arte que reuniu todas as turmas. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
impõem à grande diversidade de culturas e organizações sociais um modelo, que acaba sendo assumido 

efetivamente por aqueles povos. 
58

 Aranha, Côco e Caçador, assim como o Torém, são danças  praticadas pelo povo Tremembé de 

Almofala,  Destacamos que a escola quer trabalhar  não só o Torém, mas estas danças também, 

principalmente depois da perda da liderança conhecida como Seu Caçador por conhecer a dança e 

normalmente esta a frente nos momentos em que ela era executada.  
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Figura 08 – Estudantes de educação física do IFCE ensinam passos de capoeira para 

alunos Tremembé como retribuição pela apresentação da dança do Torém, fevereiro de 

2015. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015) 

 

No intervalo entre as apresentações e a aula presencio o seguinte diálogo. 

 

Estudante 01: Hoje todo mundo dançou e cantou bonito. 

Estudante 02: Num é, basta ter visita pra esse povo se animar. 

Estudante 01: Eu queria ver se tivesse visita todo dia, se ia ser essa coragem 

todo dia. 

Estudante 03: Tá vendo eles só quererem dançar direito quanto tem visita. 

(falando comigo) 

Eu: Mas eu sou visita também. Vou cobrar vocês dançarem bem bonito pra 

mim. 

Estudante 02: Você não vale. Já sabe que a gente é índio mesmo. Já é de 

casa.  

 

 

 Essa postura/fala dos alunos demonstrá um domínio das estratégias de 

explicitação da fronteira étnicas diante de pessoas externas a comunidade. Nessas 

apresentações, os estudantes dançam com maior empolgação pela presença de um 

público externo a comunidade que os reconhecem como indígenas, demonstra interesse 
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na cultura Tremembé, e que aplaude a performance deles. Os professores assim 

descrevem as apresentações para os visitantes: 

 
Canta direitinho, dança direitinho é impressionante canta direito e dança 

direito quando tão lá fora. Tá entendendo. Até aqui quando tem visita na 

escola, pra visita, olha mais bota é quente, canta alto e dança. Ninguém 

entende. Diz que o santo de casa não obra milagre, então... Pois eles sabem, 

eles não dançam é por preguiça. Sabem dançar e sabem cantar, porque a 

pessoa que aprende desde pequeno, que está há quatro, cinco anos estudando 

aqui, aprende, sabe dançar, não tem como não saber (Professora G. 

Entrevista. Fevereiro de 2015). 

 

 

Outra colocação extremamente significativa partiu de João Filho quando ele 

perguntou aos estudantes se eles tinham gostado da capoeira. Diante da afirmativa do 

sim. Ele disse: “Se vocês tiverem gostado e se interessado, a gente até pode pensar em 

trazer alguém pra ensinar na escola”. Nesse contexto, ele diz “Nós somos índios, porque 

nós somos mais índio, o nosso sangue, a nossa cultura, mas nós também é negro, tem 

sangue negro, tem sangue branco, mas nós é mais índio, nossa luta é a indígena”.  

Os dois trechos mostram algumas articulações importante uma entre o 

Torém e a afirmação étnica, a outra é entre luta política e assimilação de categorias de 

identificação coloniais. Esses comentários nos fazem pensar sobre a importância da 

assimilação das identificações coloniais (negro, índio) como estratégia de luta e 

resistência, na direção apontada por MIGNOLO (2008; p. 289): 

 

A identidade em política é crucial para opção descolonial, uma vez que , sem 

a construção de teorias políticas e a organização de ações políticas 

fundamentadas em identidades que foram alocadas por discursos imperiais, 

pode não ser possível desnaturalizar a construção racial e imperial da 

identidade no mundo moderno em uma economia capitalista. 

 

Lembremos que a índio é uma categoria de identificação adotada a partir 

dos contatos entre europeu e povos moradores das Américas, uma categoria construída 

num jogo de contrapontos e excluída da esfera normativa, sendo marginalizada. Nesse 

sentido, consideramos de extrema pertinência a celebre citação de Fausto Reinaga 

“Danem-se, eu não sou índio, sou um aymara. Mas você me fez índio e como índio eu 

lutarei pela libertação” (MIGNOLO, 2008).  

Nessa direção ser um legítimo índio Tremembé é assumir um 

posicionamento político, é ter o sangue guerreiro que luta politicamente, que assume 

compromissos com o seu povo e com a sua realidade. É ser  um “índio prova d’agua”, 

no dizer do Cacique João Venâncio.  
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Se vocês me perguntarem: quais são os tipos de índios? Primeiro é o índio 

prova d´água; segundo é o transparente; terceiro é o em cima do muro e o 

quarto é o índio siri. Né? Esses são os três tipos de índios que nós temos hoje 

nas comunidades indígenas.  

E não é só aqui não, é geral.  Foi falado aqui num, que tirou o filho ou a filha 

[tirou o filho da escola diferenciada]. Quando a gente se depara com isso a 

gente vai atrás dessa pessoa, é o que eu digo, ele não tem sangue Tremembé. 

Ele pode ser o transparente, pode ser o em cima do muro, ou pode ser o siri. 

São esse tipo de gente. Porque o Tremembé, Tremembé que é Tremembé, por 

cima de pau ou pedra, ele nunca deixa de ser o que ele é. Porque o sangue 

corre mais alto no nosso corpo. E o nosso corpo gente ele é composto de 

várias peças, né? Tudo está  ligado com alguma coisa que há no nosso corpo 

(Cacique. Depoimento na disciplina Torém e Espiritualidade Tremembé, 

abril de 2015). 

 

Para o cacique, o “índio transparente” é aquela pessoa que se diz índia, mas 

não costuma ser vista nas assembleias e reuniões da comunidade, não participa das lutas 

e mobilizações políticas indígenas. O “índio em cima do muro” é aquele que diz que é 

índio, mas não se afirma como tal. Ele dá o exemplo de muitos moradores de Almofala 

que dizem ser índio, mas não estão na luta com eles, estão, segundo o cacique, mais 

para o “lado de lá” que para o “lado de cá”. O “índio siri” é aquele que se diz índio e 

participa das mobilizações só até se acirrarem os conflitos. Quando isso acontece ele 

recua. Por último, tem o “índio prova d’água, o que participa e não recua diante das 

adversidades.  

Nesse sentido dançar o Torém, estudar nas escolas diferenciadas indígenas e 

estar fazendo parte do movimento político é estar sendo indígena Tremembé. Assim o 

Torém na escola tem, também, a função de lembrar aos estudantes através dessa dança a 

singularidades deles e de sua cultura, contribuindo com a formação do “índio prova 

d’água”. 

Recordo-me o dia em que um dos alunos do ensino infantil veio até mim 

com um maracá na mão, era uma sexta feira do mês de março de 2015 e agitando-o na 

mão disse “Sabia que sou índio? Eu também sei...”. Então ele começou a cantar uma 

música de Torém. O estudante devia ter, aproximadamente 6 anos. A fala dele (mesmo 

diante da pouca idade) reflete pelo menos duas questões bem interessantes. Uma delas é 

o fato dele me reconhecer como sendo ‘de fora’, pois ele já sabia ser índio, e a outro e a 

associação que ele fez entre ser Tremembé e dançar o Torém.  

Creio que a fala desse estudante é um reflexo dos discursos que circulam no 

ambiente da EEDITE em torno da dança do Torém e da vivência nesse ambiente que 

costumeiramente apresenta a dança para os estudantes de outras instituições que vão 
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visitar a Escola Maria Venância. Ela deriva também das discussões desenvolvida no 

âmbito das disciplinas curriculares, que procuram relacionar o conteúdo estudado com 

as problemáticas Tremembé. Veremos mais sobre essa prática no capítulo seguinte. 

 

2.6 Aula de Arte: o Torém e seu potencial transdisciplinar. 

 

No ensino fundamental além dos momentos de dança do Torém, esse ritual 

também é discutido como temática durante as disciplinas (História, Arte, Geografia, 

Português). No mês de fevereiro, tivemos a oportunidade de assistir uma aula de artes 

realizada com a junção de todas as turmas, e que mesmo não objetivando falar sobre 

terminou por fazê-lo. 

Os estudantes foram reunidos no pátio coberto da escola. A atividade se 

iniciou com uma dinâmica, na qual era entregue uma folha de papel a cada um dos 

estudantes para que estes fizessem um desenho. Em seguida um dos coordenadores do 

momento começou a tocar músicas de Torém ao som do maracá. A cada pausa do canto 

os alunos passavam a folha na qual estavam desenhando para o colega do lado direito 

que completava o desenho. Isso seguiu até a folha retornar as mãos de quem iniciou o 

desenho. A dinâmica ocorreu em ritmo acelerado. 

Quando a folha chegou nas mãos do iniciador do desenho, o coordenador do 

pediu para eles falarem o que acharam do desenho. Os estudantes não gostaram do 

resultado. Então o coordenador falou sobre a importância de no momento de trabalhar 

junto todos saberem qual a finalidade do que estavam fazendo. Ele disse: “Como o 

colega ia saber o que vocês queriam desenhar se não deu tempo de vocês falarem?”. Em 

seguida, falou sobre a calma e a dedicação para os resultados serem satisfatórios. 

Os estudantes leram um texto que falava sobre a importância de participar 

de um grupo e foram convidados a fazer um desenho que representasse o grupo dos 

Tremembé. Em seguida, explicaram o porquê do desenho que fizeram. 

No geral, foram desenhada a Praia de Almofala, os peixes, as matas, o 

mangue, os cocares e o Maracá (FIGURA 09). Estes elementos foram relacionados à 

atividade da pesca no mar, o costume de comer peixe e o grolado (espécie de farofa 

feita com a goma da mandioca), a cura através das plantas medicinais, o ritual do Torém 

e o mocororó. Nesse dia uma das alunas da escola desenhou uma boneca de cabelos 

compridos com cocar na cabeça e na hora de apresentar ao grupo disse que a boneca era 

eu, porque gostava de mim e eu estava sempre na escola, e estava na luta também. 
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Figura 09 – Desenhos feito por estudantes do ensino fundamental, durante a disciplina 

de Arte para representar o grupo dos Tremembé, Fevereiro de 2015.  

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015). 

 

Segue algumas das falas em torno dos desenhos que se relacionam ao 

Torém: “Eu fiz a maracá porque ela serve pra fazer a dança sagrada”, “Fiz o maracá 

porque ele representa a cultura Tremembé da dança do Torém”, “Fiz a maracá por causa 

do Torém a brincadeira dos índios velhos que é cantada com o maracá”, “Fiz o maracá 

porque não tem povo sem cultura, e a cultura nossa é a do Torém”,“ A maracá é por 

causa do nosso momento com os encantados o Torém”, “A maracá é o que a gente usa 

quando vai dançar o Torém na escola e fora também”, “Eu ia fazer o caju pra ser o 

mocororó a bebida do ritual sagrado, mas ai fiz a maracá mesmo. Mais fácil. É o torém 

também”, “Eu fiz a praia onde antigamente dançavam o Torém na escola”. 

As falas dos alunos explicitam os pontos referentes ao Torém mais tratados 

na escola, como ele sendo um momento de lazer, a “brincadeira de índios velhos”, um 

símbolo da cultura indígena Tremembé, um momento sagrado de fortalecimento e cura 

através do encontro com sua ancestralidade representada pelos encantados. 

Destacamos que o Torém apresenta um potencial transdisciplinar uma vez 

que a aprendizagem da dança, a compreensão da polissemia em torno da prática (o 

Torém brincadeira, o Torém político, o Torém espiritual), e o domínio dos saberes 

referentes à cultura matéria e imaterial do ritual não é abarcado por apenas uma 
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disciplinas. A compreensão e a aprendizagem do Torém perpassa uma variedade de 

disciplinas e mesmo transcende a elas se inscrevendo no campo da vivencia 

contextualizada e historicizada desse povo.  

 

A transdisciplinaridade, como o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo 

que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes 

disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu objetivo é a compreensão do 

mundo presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do 

conhecimento (NICOLESCU, 2005 p.11). 

 

 

Sobre o potencial transdisciplinar do Torém vejamos como alguns 

professores percebem sua inclusão dentro das disciplinas que compõem a matriz 

curricular da EEDITE: 

 

Na parte do Torém a gente trabalhava na prática, além disso, a gente faz 

textos, a gente faz pesquisas, não só o Torém, mas também as outras danças 

que têm, pra eles descobrirem quais  são. Aí eles mesmo vão pesquisar. Eles 

vão lá no cacique [perguntar] quais as danças que tinham antigamente. Nós 

professores direcionamos. Nós damos as perguntas e eles vão atrás das 

respostas sabe. Aí eles fazem textos dentro do Português. Fazem cartazes pra 

enfeitar a escola. A gente trabalha muito o Torém nessa parte, pra eles veem 

a importância do Torém. Pra eles dizerem qual é a  importância [ do Torém] 

na vida deles,  na vida da comunidade (Professora C. Entrevista, janeiro de 

2015). 

 

O Torém insere justamente dentro da matéria de História Tremembé. Dentro 

da história Tremembé, só que aí a história Tremembé tem várias etapas,, uma 

das primeiras etapas é quando a gente volta lá atrás e conta a história dos 

nossos antepassados. As lutas que eles viveram. Como eles viveram. De que 

maneira eles se comportavam. Como era o cotidiano, o que comiam, as 

comidas típicas... Aí nessas coisas o Torém já aparece. E existe outra etapa, 

dentro da própria etapa que a gente vai falar do Torém. Vai falar das músicas. 

Vai pedir pros alunos escreverem as músicas do Torém. E dentro das 

músicas, claro, a gente vai pedir o significado de cada letra, de cada música 

do Torém (Professor J. Entrevista, março de 2015). 

 

Ele [o Torém] é arte também, porque tudo que a gente faz, toda cultura que a 

gente exerce é uma arte. E eu estaria mais levando pro lado de pessoas que 

pensam a arte, eu penso isso, e acho que o Torém é uma forma de arte muito 

bonita. Então... Porque você esta expressando aquela arte com movimentos, 

com gestos, com cantos, com devoção (Professor J. Entrevista, março de 

2015). 

 

 

Pelas falas dos professores e observação de campo cremos que o potencial 

transdisciplinar do Torém excede sua utilização temática nas disciplinas, mas se 

justificam principalmente pelo potencial de agregar narrativas sobre a história; o modo 

de vida dos Tremembé; os saberes referentes à feitura de utensílios como o maracá e os 

cocares usados durante o ritual; as crenças e saberes espirituais em torno da cura; a 
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potencialidade de acessar as poucas palavras na linguagem nativa desse povo e ainda 

preservadas nas cantigas que embalam a dança sagrada do Torém. 

Cremos que esta característica do ritual do Torém como disciplina escolar se 

relaciona a sua complexidade como experiência e prática cultural dos Tremembé, que 

vem se reelaborando ao longo dos anos. Nesse sentido ele traz em seu arcabouço 

questões como a etnicidade, a espiritualidade, a ludicidade, a corporeidade e a 

historicidade.  

Considerada a questão da transdiciplinaridade do Torém, no capítulo 

seguinte, apresentaremos as discussões e problematizações que emergem da utilização 

do Torém como temática de estudo da disciplina “Torém e Espiritualidade”, na matriz 

curricular do ensino médio. 
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3. O RITUAL DO TORÉM NA INTERFACE COM A ESPIRITUALIDADE 

TREMEMBÉ  

 

3.1 “Torém e Espiritualidade Tremembé”: conhecendo a disciplina. 

 

No dia 06 de Abril de 2015, a aula iniciou por volta das 9h da manhã após 

uma rodada de Torém com os alunos do Ensino Médio. Duas crianças que brincavam 

nas dependências da escola correram para participar da dança. O Cacique mesmo 

presente nesse momento não participou, apenas observou de uma das carteiras que 

estavam colocadas no pátio coberto da escola. 

Adentramos a sala de aula e foi iniciado um momento de apresentação dos 

participantes da disciplina, pois além dos professores e alunos do EMIT, havia quatro 

pesquisadores da academia na turma. Os estudantes e professores do EMIT se 

apresentaram por seu nome, a localidade onde moram (Praia, Mangue Alto e Panã),a 

turma do ensino médio (inicial, intermediário, avançado I e II
59

), e a etnicidade 

Tremembé. Nesse momento uma das docentes da disciplina apresentou suas razões para 

querer ministrar a disciplina: 

 
Eu sou a tia Neide e sou a professora dessa semana, foi opção minha querer 

essa matéria, me despertou a curiosidade desde que eu fazia o MITS, porque 

a gente passava por situações e não sabia como resolver, e se surpreendia 

juntos. Aí eu quis conhecer mais pra poder entender, para saber lidar com 

essa situação. E foi do MITS, e do MITS a gente trouxe para o EMIT, pro 

ensino médio. Estamos aqui buscando mais conhecimento, passando pra 

essas pessoinhas pra que futuramente elas não venham a desconhecer essas 

situações, pra que não ocorra de que não conhecendo não possam entender, e 

não sabe o que tá acontecendo, e pra poder saber como lidar. O objetivo 

maior é esse. É isso (Professora Neide. Depoimento durante a disciplina de 

‘Torém e Espiritualidade Tremembé, abril de 2015). 

 

As situações a qual a professora se refere são de ordem espiritual, nas quais 

há o contato intencional, ou não, com seres sobrenaturais, os encantados. Contato este 

que repercute no corpo dos envolvidos através de calafrios, arrepios, desmaios, doenças 

                                                           
59

 O ensino médio na Escola Maria Venância não é dividido em 1º, 2º e 3º anos, mas em inicial, avançado, 

intermediário I e II. Nas aulas do ensino médio que ocorrem mensalmente com duração de uma semana 

letiva presencial nos turnos da manhã e da tarde os alunos de todos os níveis  participam da mesma turma. 

Os alunos e professores escolhem a disciplina de cada mês considerando que matéria a maioria precisa 

cursar e levando em consideração as que ainda faltam serem cursadas pelos  mais adiantados, no processo 

de conclusão do EMIT. Nesse sentido, há meses em que são oferecidas duas disciplinas diferentes no 

EMIT. No caso do “Torém e Espiritualidade” dois alunos já haviam concluído a carga horária da 

disciplina, mesmo assim eles participaram até o final. 
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e cura. O objetivo da disciplina seria nesse sentido o de prepará-los para situações 

concretas do dia a dia.  

Terminadas as apresentações, os alunos expuseram os trabalhos produzidos 

na disciplina do mês de março, a saber, “Arte e Artesanato Tremembé”, que tinha por 

finalidade fazer um levantamento dos artesanatos fabricados pelos Tremembé, com a 

descrição da peça, os instrumentos utilizados para isso, o passo a passo da fabricação e a 

finalidade de cada um dos objetos. Os trabalhos foram expostos no formato de apostilas 

com textos manuscritos
60

, e ilustrações em desenhos ou fotografias.   

As peças que mais apareceram foram os cocares em pena, os paus de 

enfeitar cabelo, e os maracás. Os maracás foram, por unanimidade, associados à dança 

sagrada do Torém, o instrumento que dá ritmo a dança.  

A professora reforçou a importância de pesquisar sobre a cultura Tremembé, 

de conhecer as lideranças que dominam essas técnicas e registrar esses procedimentos 

para não serem perdidos. Relembrou que os materiais produzidos pelos alunos do 

ensino médio eram pra ser usados como fonte de pesquisa no ensino fundamental. 

Houve pausa para a merenda
61

: Pão com ovo mexido e café com leite. 

Ao retornarmos as atividades em sala de aula, a questão central foi o que 

eles compreendem por espiritualidade, nesse momento foi destacado o receio de alguns 

indígenas Tremembé, que por participarem de igrejas evangélicas, demonstram 

resistência nesse assunto ser debatido pela escola.  

 

Como a matéria e espiritualidade, às vezes, soa assim de um jeito diferente na 

cabecinha das pessoas, né? Eu já ouvi muita coisa ao respeito, inclusive dizer 

“Eu vou tirar meu filho da escola porque eles não estão preparados pra falar 

de espiritualidade”. E, no entanto, são as pessoas da igreja evangélica e que 

hoje já são obreiras, né? Assim muita falta de informação, por que assim, se 

você é obreira vai pra igreja, escuta coisas, tá tratando com espíritos. Então 

porque não tá preparado pra falar de espiritualidade numa sala de aula? Não 

consegui entender, mas assim, nunca chegaram até a escola para questionar, 

tá? 

Não sei. E assim pra quem é católico ou quem é evangélica eu sempre digo a 

mesma coisa a gente não vai falar de algo que ninguém conheça, nem 

também nunca tenha ouvido falar. A gente não vai dizer que você tem que 

seguir isso aqui, porque é isso aqui que a escola tá dizendo que você tem que 

fazer. Ninguém aqui quer ferir religião de ninguém e nem dizer que você siga 

                                                           
60

 A utilização de fotos é decorrente da tecnologia dos celulares atuais, que agrega a câmera digital como 

uma de suas funcionalidades. O computador não é uma ferramenta muito disponível. Assim, os textos são 

manuscritos. Com base em conversas informais os estudantes do EMIT , no geral, fazem uso do 

computador na escola e “lan houses”. Destacamos ainda que a presença dos textos manuscritos decorre de 

dificuldades na digitação e da preocupação com a escrita e caligrafia do aluno. 
61

 No ensino médio os alunos colaboram, cada um deles, com 10 reais para comprar os alimentos para a 

merenda e almoço durante a semana de aula. Segundo o diretor a escola recebe o correspondente  a 80 

reais para custear a merenda no ensino médio, o que é insuficiente. 
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ou não siga, o nosso objetivo é fazer com que você conheça, com que você 

entenda porque como dizia os mais velhos tudo que tem nome tem dono(...)  

Eu costumo dizer que espiritualidade é como sexualidade, ninguém quer falar 

de sexualidade, muito menos pros jovens, e é algo que consequentemente 

todo mundo vai fazer, mas ninguém fala. E aí faz de qualquer jeito, e aí 

acontece gravidez inesperada, acontecem doenças transmissíveis. E aí da 

mesma forma é a espiritualidade. Todo mundo tem, todo mundo passa por ela 

e ninguém fala a respeito. E aí é que eu vejo que a juventude tem que se dar 

conta dessas coisas mesmo porque você pode dizer eu não quero, eu não 

acredito, mas esta aqui ao nosso redor.  

A toda hora a gente se depara com questões espirituais, com a espiritualidade 

que todo mundo tá vivo, onde quer que você esteja e o que você for fazer a 

espiritualidade está presente. E quando a gente convive com a natureza, a 

gente convive com espiritualidade sim. Entendeu? Então não é nada demais, 

não é nada que você não possa ver nem ouvir, nem falar (Professora Neide. 

Depoimento durante a disciplina de ‘Torém e Espiritualidade Tremembé, 

abril 2015). 

  

Destacamos que há a presença de inúmeras Igrejas na região de Almofala. 

Uma quantidade significativa de nossos interlocutores (professores e alunos) são 

adeptos a alguma religião, em especial às neo-petencostais.  Segundo a fala da 

professora, a participação nessas igrejas parece estar contribuindo com um clima de 

tensão na hora de falar sobre a espiritualidade Tremembé, ou ainda vivenciá-la no 

Torém como ritual sagrado. É representativo dessa tensão o caso de uma estudante da 

disciplina: “Torém e Espiritualidade Tremembé” do EMITS assumir uma postura de 

descrença e negação da Espiritualidade Tremembé. 

Nesse sentido, foram comum às falas, inclusive, de professores que 

disseram vivenciar a dança do Torém como prática lúdica, arte, atividade cultural, mas 

não como prática espiritual, como ritual sagrado que comporta uma dimensão de 

possessão.  

Vejamos alguns desses depoimentos: 

 

Mulher assim coisa de espiritualidade eu não entendo muito não.... (silêncio) 

Eu nem gosto muito de mexer não, porque assim eu sou bem diferente. 

Porque tipo, eu danço Torém, eu danço. Só que tem muita gente, que quando 

vai dançar o Torém, já, automaticamente já se invoca, né? Já se entra, já se 

acredita em outras coisas. Acredita que ali acontecera vários fenômenos, e 

que está acontecendo vários fenômenos...Só que assim como eu não creio, eu 

não creio realmente. Eu tenho uma religião que é completamente diferente. 

Eu danço o Torém. E danço e canto e se for possível eu apresento lá fora. A 

minha religião não empata, mas em eu acreditar espiritualmente , eu não 

acredito. Por isso assim, ás vezes, quando fala em espiritualidade no Torém 

eu acredito que aconteça, porque eu já vi grandes fenômenos, olha eu já vi 

cada coisa, só que assim, eu vi as pessoas reagindo, acontecendo com as 

pessoas.  

Agora comigo, eu não acredito porque, se eu passar a acreditar que aquilo 

venha pra cima de mim. Eu já tô crendo em outra coisa e eu não creio. Em 

mim não acontece isso, tá entendendo? Mas assim... Se aquela pessoa vai 
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dançar o Torém e automaticamente ela se invoca ali, ela se concentra em 

outro espírito, realmente acontece. 

Mas em mim eu acreditar. Eu não acredito. Tem que ir dançando já tendo fé. 

Eu danço, mas não danço tendo fé. Eu danço porque é a minha cultura,e eu 

gosto de dançar, mas  não é aquela coisa religiosa.(silencio) Eu não me 

invoco com essas coisas não, mas eu já vi. As pessoas dizendo que os 

espíritos entram no corpo delas, os encantados. Aquela pessoa que já entra 

[na dança] e se concentra, ali eu acredito que [acontece]...  

Eu sei que se você tipo, tem aquele pé de cajueiro, você acredita. Você tem fé 

que o pé de cajueiro vai te curar, ele te cura. Então pra que acredita, se você 

acredita cura, do mesmo jeito, assim é o Torém, tem gente que dança o 

Torém que é pra se limpar ali no Torém, né? Tem pessoas desse jeito. Tem 

pessoas que eles na linguagem deles recebem os encantados, por isso a 

história dos encantados (Professora G. Entrevista, fevereiro de 2015). 

 

E ainda: 

 

Comigo nunca aconteceu, porque eu acho que eu não me concentro. Porque 

assim, a gente sabe que hoje já tem igrejas dentro da comunidade, né? E eu 

faço parte de uma igreja. Aí quando tem momentos, assim forte 

espiritualmente, eu me pego, fico em oração. Eu não, na parte espiritual não 

me ligo muito não. Eu tô praticando a cultura, eu sei que é a cultura do meu 

povo, mas nessa parte de se ligar espiritualmente mesmo, eu ainda não tentei 

não. Eu vejo que acontece com algumas pessoas, mas eu fico mais... 

(Silêncio) (Professora C. Entrevista, janeiro de 2015). 

 

É significativo que no contexto das entrevistas nossos interlocutores sempre 

que se referiam a Espiritualidade Tremembé, utilizavam um tom solene e de respeito. 

No geral a negação à “Espiritualidade Tremembé” é algo na esfera do individual, 

havendo o reconhecimento dela como uma prática intrínseca a esfera pública dos 

Tremembé como grupo social. Outras questão que merece destaque foi o fato de nossos 

interlocutores, que dizem não acreditar nessa espiritualidade, adotarem postura como 

evitar participar das rodas de Torém voltadas para essa dimensão espiritual, ou se 

“pegarem em oração” para não entrarem em transe. 

Nesse sentido, a dimensão do transe, da incorporação, da percepção dos 

encantados na roda de Torém fica associada à figura das lideranças da comunidade, “os 

tronco véio”, o cacique e o pajé: O Cacique e o Pajé por sua vez, dizem perceber  a 

presença dos encantados, ouvir a voz deles cantando junto com os vivos, mas manter o 

controle da situação evitando a incoorporação. 

 

Aí vem a vivência da pessoa naquela outra dimensão de estar. Agora assim, 

tem aqueles que se aproxima, a gente sente. Não um sentir de chegar, se 

agarrar ou conversar, mas a gente sente, né? Aquela presença daquela pessoa, 

que tá ali, no lado da gente, pelo menos quando a gente tá ali, na hora da roda 

do ritual sagrado (Cacique. Entrevista, outubro 2013). 
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Reconhecendo a resistência à espiritualidade Tremembé o Cacique 

esclareceu aos alunos sobre o que ela trata e fez um contraponto as versões 

desrespeitosas. Segundo ele: 

 

O nosso corpo é composto de várias peças. Tudo está ligado com alguma 

coisa que há no nosso corpo. Então a espiritualidade também é isso. Ela tá 

ligado com uma série de coisas, muitas coisas que a gente, às vezes, nem 

imagina que tem ligado e está ligado. Nosso povo antigamente, eles 

conviviam com isso. É tanto que, naquele tempo passado, o pessoal conta que 

convivia com a espiritualidade e era difícil ter uma pessoa doente. Era difícil 

ter uma pessoa com problema. Era difícil se ver uma pessoa com certos tipos 

de problemas que acontecem hoje, né? Porque eles tinham uma vivência 

respeitosamente, carinhosamente, amorosa com a sua espiritualidade. Cada 

um de nós tem uma espiritualidade, agora, nós, muitas vezes, não se dá conta 

daquilo que nos pertence. Exatamente a espiritualidade. Quando se trata da 

questão, hoje, da espiritualidade na cabeça de muita gente vem  logo as 

coisas do demônio ,né? Vem logo uma palavra muito usada, que é o 

macumbeiro, né? As pessoas interpretaram isso pra que? Discriminar, pra 

xingar, pra provocar os povos indígenas, né? Fizeram isso exatamente pra 

provocar. Mas a espiritualidade ela tá ligada com tudo. E pra isso tem três 

coisas que você tem que ter, uma é o respeito, o outro e gostar, e o outro é 

amar. A gente só faz isso quando a gente trata de usar esses três elementos 

junto com a gente (Cacique. Fala durante a disciplina de ‘Torém e 

Espiritualidade Tremembé, abril 2015). 

 

 

Essa problemática da associação da espiritualidade com a imagem do 

macumbeiro, no sentido pejorativo do termo, foi também tratada na disciplina “Torém: 

Ciência: Filosofia e Espiritualidade Tremembé” em dezembro de 2011. 

 

Espiritualidade pré sociedade é macumbeiro, feiticeiro, visão 

preconceituosa... Cada um somos espíritos, as aves têm espírito, a água tem 

espírito. Alimento mandioca seu espírito e um dos mais fortes. Manipueira é 

o espírito. A medicina tradicional se insere nessa parte. Rapar um pau faz um 

lambedor e fica bom. A doença também é espírito, e ela teme o outro lado. 

Nossos ancestrais, os espíritos fazem parte da mesma coisa. A sociedade só 

vê o lucro, não vê valores, nem diferença. Deu lucro todo mundo vai pra 

cima, não deu lucro é abandonado. Os Tremembés já viveram sozinhos por 

muito tempo e vivendo com seus próprios conhecimentos (Pajé. Fala durante 

a disciplina “Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, do 

MITS, dezembro de 2011). 

 

Nesse sentido durante a disciplina do MITS em 2011, também foi 

problematizado o fato dos próprios Tremembé estarem inseridos nessa lógica de 

desvalorização da espiritualidade inerente a eles. 

   

Muita gente acha que espiritualidade é besteira, não vale nada, até mesmo 

muito dos alunos do MITS. Muita coisa em cima da terra tem envolvimento 

com as outras. As coisas se fortalecem em outras coisas. Uma vai ajudando a 

outra, vai fortalecendo, alimentando a outra, umas mais e outras menos. Se 
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separar não funciona (Pajé. Fala durante a disciplina “Torém, Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé”, do MITS, dezembro de 2011). 

  

Ainda nesse sentido da desvalorização e preconceitos uma dos estudantes do 

MITS ponderou: 

 

Às vezes é medo do preconceito. A Complexidade do que é a espiritualidade. 

Quando não tem o conhecimento deixa se levar por tudo que aparece na sua 

vida, você se perde, atrapalha a si mesmo e aos outros. A espiritualidade 

Tremembé é algo bem forte. (Graduando do MITS . Depoimento durante a 

Disciplina Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé do MITS, 

dezembro de 2011). 

 

 

 

As questões apontadas, acima, parecem explicitar tensões criadas dentro de 

uma lógica colonializante, onde existe um modelo padrão de vivenciar a religiosidade e 

a espiritualidade, e as formas que não se enquadram nessa lógica são inferiorizadas. 

Assim, há uma desqualificação do universo simbólico das práticas religiosas dos grupos 

subalternizados (negros e índios) como irracionais, primitivas e supersticiosas.  Nesse 

sentido o cacique pondera: 

 

Torém e toré são rituais diferentes. Mas é igual aos inúmeros outros rituais da 

igreja evangélica. Porque esses recebem nomes respeitosos e o nosso não? É 

preconceito e violência em cima dos povos indígenas. Essas são cores 

negativas atraindo as coisas principais. (Cacique. Fala durante a disciplina 

“Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé” do MITS, dezembro 

de 2011). 
  

Durante a disciplina de “Torém e Espiritualidade Tremembé”, no contexto 

do ensino médio, em Abril de 2015, o Cacique, expressa de forma bastante clara, a 

relação que envolve práticas de cura através da reza e dos espíritos das plantas. Nessa 

linha de raciocínio o momento da dança do Torém é quando os Tremembé participantes 

da rodada têm uma oportunidade preciosa de entrar em contato com outras dimensões, 

sentir a presença dos encantados e se fortalecem espiritualmente, descarregando as 

tensões do cotidiano. 

 

O ritual [do torém] é uma espiritualidade que o povo fazia quando estava 

muito carregado das coisas. Eles faziam as noitadas pra limpar o corpo. 

Afastar aquelas demandas do seu corpo. Porque o ritual sagrado ele é isso, é 

um ritual sagrado. Quando a gente tá no ritual sagrado, o Torém, e como se a 

gente tivesse alguém rezando na gente, só que nós não percebe. Na realidade 

tem alguém ali rezando. A gente que é mestre  dessa cultura, mestre do 

Torém, de puxar o Torém, a gente está ligado, a gente está ligado naquilo. É 

tanto que quando a gente esta dançando o Torém a cada música que a gente 
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canta, a gente sente gestos diferentes ao lado da gente. Então a gente ali não 

está sozinho, tem alguém que esta ajudado. Que é a força da espiritualidade, 

nossos encantados que estão ali, nossos anciãos que já se foram, né? E tem 

canto de Torém, cantos de Torém que mexem com alguém. São várias 

composições, são vários gestos, são várias formas de ser conduzido o ritual 

sagrado.Conduzido pela espiritualidade (Cacique. Fala durante a disciplina de 

Torém e Espiritualidade Tremembé, abril de 2015). 

 

Ainda sobre a dimensão espiritual do Torém o Cacique nos fala: 

 

Há um segredo muito grande na roda de Torém, que é a corrente. Por que se 

dança o torém pegando na mão cruzado? Para os malefícios não entrar e 

atrapalhar. Muitos não têm consciência. Acompanhado dos bons vem os 

ruim, e eles podem tomar de conta. Chegam pessoas carregadas aí alguém 

acaba caindo (Cacique. Fala durante a disciplina “Torém: Ciencia, Filosofia e 

Espiritualidade Tremembé” do MITS, dezembro de 2011). 

 

Conforme o cacique, entretanto, a dimensão espiritual/ sagrada do Torém 

depende da concentração e da dedicação dos envolvidos na roda. É nesse sentido que 

ele pensa as várias formas de conduzir e viver o momento da dança. 

 
O Torém tem muito a ver com a força maior da espiritualidade dos 

encantados. É no momento do Torém, quando você consagra mesmo pra 

determinados momentos. Tem uns que não são tanto, mas quando você se 

concentra mesmo, pra chamar mesmo, a coisa é... (faz uma gesticulação de 

força) Tem uns que...uns que é preparado mesmo, chamado mesmo pra 

aquele momento, pra aquela atenção. Aí é outra coisa, então, tem um peso, 

um fortalecimento. Ás vezes, a juventude, ela entra na brincadeira do Torém 

como se tivesse entrando assim em outra coisa, sabe. E ai quando você faz 

isso tem um afastamento. Aí quando você tem pessoas concentradas dentro 

daquilo que vai acontecer, ai a coisa ela chega.  A gente aqui e acolá, a gente 

reclama, né? Pra pessoa ter mais atenção no que tá fazendo.  E aí eles 

começam, começam a lidar com a coisa, e a coisa começa a se fortalecer, 

porque eles estão impregnando o pensamento deles na coisa ali, na realidade. 

Concentração. Tudo que você for fazer não dá pra você ir fazer uma coisa 

concentrado em outra. Você não consegue fazer. Não dá pra fazer Então você 

tem que fazer concentrado naquilo ali, então o momento é esse, é pra isso 

aqui. Tem que ser aquilo ali, pra que você possa dar conta e possa fazer 

(Cacique. Entrevista, outubro de 2013). 

                 

No contexto do Torém realizado na EEDITE a dimensão da espiritualidade 

não seria exercitada pela falta de concentração e de envolvimento dos alunos, Assim é 

nas rodas de Torém feita pelas lideranças o espaço de afloramento da dimensão sagrada 

da dança. 

  

Não na escola não há [dimensão espiritual]. Vi  nos momentos fora, na escola 

os meninos não levam muito a sério. A não ser no ensino médio, ai você já vê 

mais empolgamento. Esses momentos de concentração acontecem mais nos 

Torém que não é na escola, que não é os alunos, porque as lideranças já 

conhecem mais essa parte. Eles se concentram melhor. Se tu vê uma rodada 
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de Torém tem liderança lá dançando, as vezes tem gente até rindo do jeito 

que ela dança, mas ela não tá nem ai. Ela tá ali empolgada, ta cantando e 

dançando do seu jeito, e num tá nem aí. Tá nem prestando atenção. Aqui na 

escola, os meninos eu acho que eles não se concentram, ficam mais se 

enxerindo com as meninas, frescando, coisa de adolescente (Professora C. 

Entrevista, janeiro de 2015). 

 

Foi considerando a necessidade de concentração, de envolvimento físico, 

intelectual e afetivo para vivenciar a espiritualidade Tremembé na dança do Torém, por 

exemplo, que a metodologia para a disciplina do EMIT foi pensada.  Assim foi 

anunciado que durante a semana iríamos à região da Mata na localidade de Santo 

Antônio conversar com uma rezadeira da comunidade.  Iríamos à localidade da 

Passagem Rasa conversar com um Tremembé que conhece grande variedades de plantas 

medicinais e, ainda, a Praia de Almofala para contemplar o mar. Segundo o Cacique: 

 

Essa saída é pra gente sentir. Vamos fazer alguns momentos, nuns canto onde 

a gente possa observar a natureza. Os nossos antepassados eles eram muito 

sábios porque eles conviviam e observavam a natureza. Hoje vocês, a 

juventude de hoje, não observa a natureza, não acompanha, não observa. É 

por isso que vocês estão um pouco distante dessa temática que chama 

espiritualidade. Quinta feira a gente vai prá praia, senta lá na beirada da praia, 

fica olhando pro mar. Nada de cochicho, nem tititi, nós vamos pra prestar 

atenção as ondas do mar, os gesto do mar, a resposta que ele vai dá pra gente. 

Então é aquilo que eu falei cada momento é cada momento. Momento de 

concentração. Momento sagrado. Se concentrar a gente esta num momento 

sagrado. Olhar o mar prá que a gente possa ter uma resposta (Cacique. Fala  

durante a disciplina “Torém e espiritualidade”, abril de 2015). 

 

Pelas falas do Cacique ele considera que todo momento que é dedicado 

exclusivamente à determinada coisa, no qual há concentração, interesse e entrega é um 

momento sagrado. “A espiritualidade no Torém é o momento, o pensamento, a 

concentração (Cacique. Entrevista 2013)”. Como ele falou em conversas informais 

“cada momento é cada momento, cada coisa tem que ter um momento sagrado pra 

aquilo”. Nesse sentido ele fala que a grande quantidade de coisas que as pessoas têm 

que fazer e a correria dos dias atuais fazem com que as pessoa estejam fazendo uma 

coisa e pensando em outra. Essa questão é para ele um dos entraves ao desenvolvimento 

da espiritualidade Tremembé. 

É nesse sentido que as falas do Cacique convergem para a compreensão da 

espiritualidade Tremembé como uma vivência cotidiana, de observação, percepção e 

compreensão da totalidade na qual eles estão envolvidos, como ele afirma em muitas de 

suas falas “tudo esta ligado a tudo”. A sabedoria dos Tremembé antigos, segundo ele, 

advinha de perceber essa ligação entre o humano, a natureza e as dimensões sagradas. 



113 
 

Para Valle (2004), a Espiritualidade Tremembé esta relacionada à ideia de 

ter o “corpo aberto”, ou seja, a capacidade de se conectar com outros seres e outras 

dimensões. Para o autor, essa capacidade é um elemento legitimador da etnicidade dos 

povos indígenas. Assim, quanto mais o indivíduo tem o poder de se sensibilizar 

espiritualmente, maior a sua aproximação com a ancestralidade indígena. No caso da 

dança do Torém ter o corpo aberto possibilita se encontrar com os encantados e até 

mesmo incorporá-lo. Isso seria, de um lado, motivo de orgulho para a pessoa com essa 

capacidade, e de medo por ter que lidar com o desconhecido. 

A espiritualidade Tremembé, conforme o que foi escrito até aqui, 

diferencia-se das práticas institucionalizadas, regradas pelas igrejas. Ela é pautada na 

percepção da natureza, do corpo, do espírito, do político e do cotidiano. 

Nesse sentido, destacamos a aproximação das questões que emergem a 

partir do ritual do Torém em sua interface com a Espiritualidade Tremembé com os 

debates em torno das questões referentes à colonialidade. Segundo Figueiredo (2010) 

uma das facetas da colonialidade/ modernidade seria a dissociação entre as dimensões 

culturais e sociais, físicas e espirituais, cognitivas e afetivas. 

  

A colonialidade da mãe natureza, da vida mesma. Esta encontra sua base na 

falsa ruptura entre sociedade e natureza, humano e mundo natural não-

humano. Nela, se descarta também o mágico-espiritual-social, a relação 

milenar entre mundo biofísico, humano e espiritual, no qual se inclui a 

relação com nossos ancestrais, o que dá sustento aos sistemas integrais de 

vida (FIGUEIREDO, 2009. p.7). 

  

A manhã foi finalizada com a definição da punição dos que chegassem 

atrasados na sala, foi decidido que os retardatários pagariam uma prenda que seria 

decidida coletivamente. Em seguida foi entregue um texto sobre a prática da reza com a 

indicação de que eles lessem e fizessem um resumo. Todos foram liberados para ler o 

texto no local que achassem conveniente, onde melhor pudessem se concentrar. A 

orientação foi para “Ler com os olhos da alma não só com os do corpo. Depois de ler 

reescrever o texto. Falar o que entendeu, o que já sabia, o que sentiu”, fala da 

coordenadora pedagógica. 

Abaixo segue o texto que os estudantes leram: 

 

 

VOCÊ SABIA QUE... 
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Na arte de ser rezadeira ou rezador, as opiniões dividem-se quando 

procuramos saber a origem da manifestação cultural que diz respeito à cura e ao uso de 

remédios, plantas medicinais ou conhecimentos tradicionais? De forma que para 

explicar o surgimento destes saberes, quatro respostas foram encontradas. A primeira 

diz que o Primeiro rezador ou curandeiro foi Jesus Cristo e que, a partir dele, o 

conhecimento foi passando de geração a geração, até chegar aos nossos dias de hoje. 

Já a segunda resposta afirma que a arte de curar através das orações é 

conseguida através de um sonho, e que a pessoa, ao acordar, consegue lembrar de todas 

as rezas, formando-se rezador ou rezadeira. 

Uma terceira versão afirma que as orações que curam são inventadas em 

horas difíceis, quando uma pessoa tentar ajudar a outra, dizendo certas palavras. A fé dá 

pessoa enferma torna-se tão grande que as palavras que foram inventadas conseguem 

curá-la. A partir daí, sempre que se repete uma doença ou situação similar, as palavras, 

mais uma vez são repetidas. 

Uma outra versão ainda diz que os conhecimentos da reza são conseguidos 

através de livros ou outras fontes, pois assim tornaram-se rezadeiras. 

Muitas mulheres continuam a rezar e a manter viva a tradição entre nós. 

Segundo os povos tradicionais, os saberes não devem ser passados de pai 

para filho do mesmo sexo, pois esses perdem de cura; quando isso acontece, a geração 

mais velha (pai, mãe ou avô) tem que deixar de rezar e a geração mais nova, a quem o 

conhecimento foi passado, deve continuar. Do contrário, se os dois ficarem rezando ao 

mesmo tempo, as rezas não servem. 

Muitas crendices são ditas e acreditadas pelos que exercem a arte da cura. 

Uma delas é que algumas doenças são absorvidas pela pessoa que reza e estas tem que 

ser curadas por outros curadores; por esta razão muitos que têm vocação para a cura não 

a desenvolvem, por medo. Já outros acreditam que as curas não servem para os 

familiares mais próximos. 

No entanto, quem aprende as orações que curam, não mais as esquece. A 

não ser que a pessoa já esteja muito idosa e já perdendo a razão. 

A pessoa que nasce para ser curador ou curandeiro traz um sinal no meio da 

cabeça e precisa desenvolver e praticar. Vale salientar que muitos dos rezadeiros não 

concordam com a afirmação acima, dizendo que qualquer pessoa que quiser pode 

tornar-se uma rezadeira ou rezador, basta dedicar-se à arte, isto é, ter vocação. 
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Os melhores dias para as curas são quartas e sextas-feiras, porém elas 

podem ser realizadas em qualquer dia da semana. 

As rezas geralmente são feitas com folhas de vegetais, e para cada doença 

usa-se uma folha específica ou um objeto. Para quebrante, usa-se uma vassoura de 

varrer a casa; para curar dor de intrusidade, usa-se o chinelo de uma criança; para 

queimaduras, usa-se couve-flor ou algodão, mas o que serve mesmo é a cuspida que se 

dá na queimadura depois que as palavras são ditas. 

A folha do pião roxo, a vassourinha, e as folhas de algodoeiro eram muito 

usadas pelos mais velhos. Mas o que vale mesmo são as palavras e a fé das pessoas, 

pois muitos rezadores e rezadeiras rezam usando apenas as mãos. Portanto, a cura nada 

tem a ver com as folhas. 

Todas as rezas tem força, que podem ser uma Ave Maria, um Pai Nosso ou 

outra oração qualquer. Somente as palavras não servem. O rezador tem que dizer a 

força, pois o segredo da cura está nela. Ao terminar a oração, o rezador ou rezadeira 

deve oferecer para um santo qualquer, pedindo-lhe que cure aquela enfermidade. Não 

existe um santo específico, pois afinal, todos os santos fazem milagre. 

As curas não devem ser feitas por dinheiro. Pois segundo a Bíblia, “daí de 

graça o que de graça recebeis”. 

Fonte: Almanaque Pescando Cultura. 

 

Retomamos a atividade após o almoço. Nossa sala de aula foi à sombra das 

árvores localizadas do lado direito da escola.  

Interessante o fato de uma quase metade dos estudantes demonstrando claro 

receio com a própria palavra espiritualidade, que eles entendiam como em oposição a 

sua orientação religiosa. Dois dos alunos se colocaram claramente como não 

acreditando em espíritos. “Eu, eu mesmo não acredito nisso não”, “Pra mim isso não 

existe”. Ressaltamos que mesmo diante das discordâncias não se criou polêmica ou 

desentendimento. Eles demonstravam também curiosidade em entender: como se dá a 

cura por intermédio das rezas? Qual a versão correta de como se tornar uma rezadeira? 

Como identificar quem vai ser um rezador ou uma rezadeira?  

Findando as colocações dos estudantes o cacique e a coordenadora 

pedagógica fizeram referência à espiritualidade como a capacidade de estabelecer 

relações com a natureza, com o mar, o ar, com a vida, de perceber o mundo que o 

circundavam. Foi enfatizado no caso da reza a importância de ter o dom/ receber o 



116 
 

chamado, mas o elemento considerado mais relevante para o cacique era se preparar, ter 

dedicação e amor para poder curar o outro. 

Os docentes da disciplina, ainda, ressaltaram que a espiritualidade 

Tremembé pode ser vivida mesmo participando de outras religiões. Vejamos como o 

Cacique expressou a relação entre religiosidade e espiritualidade Tremembé no contexto 

do MITS, em dezembro de 2011: 

 

Olha, a gente não tem uma religião, são várias né? Mas nós temos a nossa, 

nós confiamos, eu acredito, entre nosso povo fortalece. Agora, não é porque 

sou índio que não posso participar de outra religião. Eu posso participar. Sou 

Tremembé, sou cacique do aldeamento, mas eu vou ao forró se eu quiser, vou 

ao culto, vou à missa, mas estou ali como Tremembé. E tenho meus 

momentos, meu ritual sagrado, que jamais eu vou trocar por qualquer outra 

seita, por qualquer outra coisa. (Cacique. Depoimento durante a Disciplina 

Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé do MITS, dezembro 

de 2011). 

 

Nesse mesmo sentido o Pajé nos fala sobre a participação dos Tremembé 

nas Igrejas: 

 

Acho legal demais. Não bebem, não vão à festa, não puxam a faca para botar 

em ninguém. Eles podem estar lá onde estiverem, esse negócio de religião 

vem do começo do mundo. O tempo mais perdido que tem é discutir religião. 

Deixe cada qual no seu ponto até quando ele quiser. Somos mais forte em 

espírito, por isso a sensibilidade espiritual mais forte (Pajé. Depoimento 

durante a Disciplina Torém, Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé 

do MITS, em dezembro de 2011). 

 

Nesse sentido, podemos inferir que eles percebem a espiritualidade 

Tremembé como algo que faz parte do corpo, da vida, do cotidiano deles. A 

espiritualidade Tremembé não é institucionalizada numa igreja, mas é vivida no contato 

com os encantados, com o mar, com as árvores, na luta política desse povo, na busca da 

cura para as doenças do corpo e do espírito. 

Com o fim da apresentação da disciplina e a explicitação das principais 

problemáticas em torno da Espiritualidade Tremembé, iniciaram-se as aulas de campo 

que objetivavam aproximar os estudantes dos ambientes que propiciam a vivência dessa 

espiritualidade.  Nós tópicos seguintes dissertaremos sobre as aulas de campo ocorridas 

no decorrer da disciplina. 
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 3.2 Aula de campo na localidade de Santo Antônio.  

 

Dia 07 de Abril de 2015. Saímos da Escola Maria Venância por volta das 

8:30, como foi decidido coletivamente no dia anterior, cada um de nós levou algo para 

ser partilhado durante o Almoço. No percurso a caminho de Santo Antônio passamos 

em Itarema onde subiu no ônibus a coordenadora pedagógica que naquela semana 

estava acompanhando toda a disciplina. Ela levava dois maracás e um pandeiro para os 

estudantes, caso alguém se interessasse em tocar alguma música para animar a viagem. 

Na entrada da estrada de terra que dá acesso à casa da rezadeira o ônibus 

atolou. Todos desceram e se mobilizaram pra resolver o problema, a solução encontrada 

foi colocar ramas de arvores para deixar o chão mais firme e o ônibus poder se 

locomover. 

Chegamos à casa da rezadeira e nos acomodamos nos bancos de tronco de 

árvores que existiam no quintal e nas inúmeras cadeiras de plástico. Ao que parece, ela 

tem o hábito de receber muitas visitas de estudantes e pesquisadores. Ela nos recebeu e 

foi terminar suas atividades domésticas. Ela deixou seu esposo encarregado de nos 

ajudar caso fosse preciso.  

O Cacique iniciou sua fala nos chamando a atenção para percebermos a 

natureza que nos circundava e lermos os sons, os sinais que ela nos oferecia. 

 

Aqui a gente escuta ainda a voz da natureza. Você não escuta som. Você não 

escuta zoada de carro.  Você não escuta zoada de moto. Você só ouve o som 

da natureza. Deu pra perceber isso? Toda vez que eu venho aqui, quando eu 

saio daqui parece que eu saio assim todo fortalecido. Todo cheio de 

harmonia, de pensamentos, de ideias. Quando eu venho pra cá eu me 

concretizo. Parece que eu nasci novamente, outra vez, oh... [Ele chama a 

atenção para o canto dos pássaros em volta e sorri]. Então é o único canto 

ainda que, na nossa região que a gente chega e a gente ainda vê um pouco de 

silêncio. É aqui e na passagem rasa.  
Na entrada acolá, que a gente entrou, depois que a gente desceu do ônibus e 

ele foi embora, que a gente continuou prá cá. Alguém percebeu alguma 

coisa? Ouviu alguma coisa? Porque é bom a gente andar ligado. Por que era 

que o nosso povo antigamente era sábios nas coisas? Porque eles andavam 

ligados com a natureza e o tempo. A gente, hoje, não anda mais ligado nem 

com o tempo nem com a natureza, por isso é que a gente não percebe as 

coisas, por isso é que vocês são despercebidos. Qundo nós estávamos vindo 

de lá pra cá, falou três vozes
62

. Um pra traz, um do lado esquerdo e um do 

lado direito. Após que a gente passou da casa. Que é a voz da natureza 

(Cacique. Fala durante a disciplina “Torém e espiritualidade” do EMIT, abril 

de 2015). 
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 Ao fim do dia os cacique fala que as três vozes se referiam ao barulho do carro que passava ao fundo na 
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O Cacique tentou iniciar a aula interrogando os alunos sobre o motivo para 

eles estarem ali na região da mata e conversando com a rezadeira. Destacamos que o 

motivo não foi avisado previamente, então os alunos deviam fazer uma associação entre 

a disciplina de “Torém e Espiritualidade Tremembé” com a prática da cura pelas rezas e 

a região da mata. 

Os estudantes timidamente vão respondendo “pra fazer remédio”, “pra 

conhecer outras formas de cura”, “pra conversa sobre a reza e os remédios”, “pra 

perceber a força dos encantados na natureza”. O Cacique não parece satisfeito com as 

respostas. Ele diz: “tudo isso que vocês falaram faz parte, mas não é o central”. 

Durante essa discussão a rezadeira dona do espaço onde estávamos faz suas 

atividades domésticas ao som das músicas de Torém cantadas por ela. 

O cacique objetivando uma resposta mais próxima a que buscava e 

percebendo um demorado momento de silêncio entre os estudantes, decide seguir uma 

nova direção na atividade e puxa um momento de louvação com os estudantes e também 

os moradores da casa. O objetivo é que esse momento traga luz para os presentes e 

facilite a atividade. 

 

A gente agora vai fazer outra coisa. Pra gente poder ver, se a gente dá luz, pra 

ver se chega alguma coisa na cabeça de vocês sobre o que a gente trabalha. 

Vamos se levantar todo mundo. Vamos dar as mãos. Vamos fazer uma 

corrente. Queremos agradecer a presença do nosso pai Tupã nesse momento, 

pra nos dar o fortalecimento, boas memórias, bons pensamentos, pra cada um 

de nós durante essa semana (Cacique. Fala durante a disciplina “Torém e 

Espiritualidade”, abril 2015). 

 

Em seguido foi entoada uma louvação: 

 

As matas virgem estava escura 

Quando o luar clareou(bis) 

Mas quando ouvi a voz do meu povo 

Todos os índios aqui chegou (bis)  

E não tem rio que eu não atravesse  

Não tem camim que nós não ande  

Não tem pau que eu não arranque  

Nem tem pedra que eu não quebre  

E nem tem mal que nós não cure  

Viemos lá das cachoeiras  

Com a força da natureza  

Os encantados nos mandou  

Viemo aqui  fazer limpeza 

 

Terminado o momento de cântico o cacique faz uma prece: 
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Graças a Deus, a nosso pai Tupã, a nossa mãe Tamarim por esse momento, 

por esse dia que nós viemos passar aqui. Que fortaleça. Que dê força pra 

comunidade e em espírito (...) O espírito é o poder, o espírito é força. Amém. 

(Cacique) 

 

 

 

A música e a fala acima fazem referência à força do povo Tremembé 

advinda da natureza e dos seus encantados, força que pode ser canalizada para resolver 

qualquer problema do cotidiano, como caminhar, arrancar um pau, quebrar uma pedra, 

curar uma doença e iluminar os pensamentos durante os estudos. Sobre esta força que se 

alimenta através da espiritualidade, ela “Está no nosso dia, nossa força, força do 

Tremembé. É a ligação com a natureza, os encantados, seres de outras dimensões em 

quem tem maior sensibilidade” (Cacique. Fala durante a disciplina “Torém, Ciência, 

Filosofia e Espiritualidade Tremembé” do MITS, dezembro de 2011). 

Destacamos que a força da espiritualidade Tremembé ao estar relacionada à 

natureza e a presença dos encantados faz também referência ao território ocupado 

tradicionalmente pela etnia. Assim é no território que seus ancestrais ocuparam o local 

onde eles continuam a existir.  

Quando o momento espiritual descrito acima terminou, a rezadeira que 

fomos visitar verbalizou seu prazer em cantar, em fazer seus trabalhos dentro de casa 

cantando e falou na saudade de dançar um Torém debaixo de uma árvore “tenho 

saudades dos Torém que a gente dançava debaixo das árvores que nem essas árvores 

aqui, numa sombra boa”.  

Os alunos são convidados a expor o que sentiram ao adentrar o ambiente da 

mata durante a caminhada até a casa da rezadeira. Segue abaixo algumas das falas que 

consideramos significativas e que cremos representar o exposto pela maioria dos 

estudantes: 

 

Muitas pessoas acham que natureza é uma coisa e as pessoas são outra coisa, 

mas quando eu estou num lugar desses, eu sinto, eu percebo que a natureza e 

eu somos a mesma coisa. Não tem separação e é por isso que a natureza serve 

pra curar a gente, tanto do espírito como do corpo. Porque a gente é parte 

dela, é natureza também (Coordenadora Pedagógica). 

 

O que deu pra perceber é que na mata é tudo mais tranquilo. A gente ouve só 

a voz dos pássaros, o vento balançando as árvores. Diferente de lá fora que é 

barulho de carro, essas coisas. E aqui é um lugar muito bom da gente pensar, 

um local muito rico em espírito. É só (Aluno EMIT). 

 

Ao chegar na mata a gente sente algo diferente o vento, o ar. Até o canto dos 

pássaros é importante, porque através desse canto lá, nós tem música também 
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do Torém. Pra falar da natureza. Também é adonde mora nossos encantados 

(Aluno EMIT). 

 

Eu me senti no colo da mãe, uma coisa que a gente se sente tão bem, 

acolhido. Quando eu entrei no mato eu senti como se eu tivesse sendo 

recebida no colo da minha mãe (Aluna EMIT). 

 

Na praia, a gente também não tem essa tranquilidade toda, lá passa carro, 

carro de som. Aqui é tranquilo. Eu vinha tão pesada porque eu deixei meu 

filho doente. Ai quando eu entrei na mata eu me senti tão maneira, tão livre 

assim. Só ouvindo os pássaros. Parece que a gente não tem problemas (Aluna 

EMIT). 

 

Eu também gostei bastante. É uma tranquilidade. Eu tipo assim acho que 

quando a gente tá triste, tá angustiada com alguma coisa a natureza ela ajuda 

muito a gente a melhorar. Toda vez que eu estou triste eu gosto de ir pro mar, 

e ficar só ouvindo a zoada do mar, e com a natureza a mesma coisa. As 

árvores é bom pra gente meditar, pra pensar que é um lugar muito tranquilo. 

E graças a Deus que ele ainda tá muito preservado. Porque eu me lembro que 

pra acolá tinha mais mato, e era mais difícil o acesso pra cá. Agora, não. Tá 

mais, isso quer dizer que a destruição tá acontecendo (Aluna EMIT). 

 

As falas apontam na direção da compreensão do ser humano como parte 

integrante e constitutiva da natureza, que renova suas forças físicas e espirituais a partir 

do contato com ela. Para o Cacique: 

 

Os últimos povos que tem amor à natureza é o povo indígena, porque é dali, 

que eles tem a força deles, né? E ali que eles têm a força da medicação, do 

xarope, do remédio, da raspa do pau, da raiz. Então isso tem grande força, faz 

parte e não dá pra separar (Cacique. Entrevista, outubro de 2013) 

 

As falam também explicitam uma denúncia a problemas ambientais 

enfrentados pelos Tremembé como o desmatamento e o barulho que costumam advir 

junto com a chegada da modernização as regiões interioranas e também pela pressão 

demográfica.  

 

Antigamente, as historias que a gente ouve dos nossos mais velhos é que 

antigamente existiam muitas espécies de plantas, de animais, e que hoje essas 

espécies, elas, não existe. E aí, por conta, né, do desmatamento, a população 

cresceu, e aí tudo isso foi gerando, fazendo com que essas plantas fossem se 

acabando e os animaise se mudando pra outras espécies, procurando outros 

locais. A DuCoco eles[ os mais velhos]  vão falar os impactos da questão 

ambiental da região da mata foi a empresa (Professora L. Grupo focal 

conduzido pelo GEAD, fevereiro de 2015). 

  

As falas anteriores apontam a valorização do silêncio, questão central para a 

cultura Tremembé, principalmente em relação à sua espiritualidade. O silêncio para 

escutar a natureza. A mediação dos mais velhos parece se configurar com elemento 
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tradicional da aprendizagem Tremembé quando a questão é a Espiritualidade. Sobre a 

importância do silêncio: 

 

Nós os índios, conhecemos o silêncio. Não temos medo dele. Na verdade, 

para nós ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram 

educados nas maneiras do silêncio, e eles nos transmitiram esse 

conhecimento. "Observa, escuta, e logo atua", nos diziam. Esta é a maneira 

correta de viver. Observa os animais para ver como cuidam se seus filhotes. 

Observa os anciões para ver como se comportam. Observa o homem branco 

para ver o que querem. Sempre observa primeiro, com o coração e a mente 

quietos, e então aprenderás. Quanto tiveres observado o suficiente, então 

poderás atuar. Com vocês, brancos, é o contrário. Vocês aprendem falando. 

Dão prêmios às crianças que falam mais na escola. Em suas festas, todos 

tratam de falar. No trabalho estão sempre tendo reuniões nas quais todos 

interrompem a todos, e todos falam cinco, dez, cem vezes. E chamam isso de 

"resolver um problema". Quando estão numa habitação e há silêncio, ficam 

nervosos. Precisam preencher o espaço com sons. Então, falam 

compulsivamente, mesmo antes de saber o que vão dizer. Vocês gostam de 

discutir. Nem sequer permitem que o outro termine uma frase. Sempre 

interrompem. Para nós isso é muito desrespeitoso e muito estúpido, inclusive. 

Se começas a falar, eu não vou te interromper. Te escutarei. Talvez deixe de 

escutá-lo se não gostar do que estás dizendo. Mas não vou interromper-te. 

Quando terminares, tomarei minha decisão sobre o que disseste, mas não te 

direi se não estou de acordo, a menos que seja importante. Do contrário, 

simplesmente ficarei calado e me afastarei. Terás dito o que preciso saber. 

Não há mais nada a dizer. Mas isso não é suficiente para a maioria de vocês. 

Deveríamos pensar nas suas palavras como se fossem sementes. Deveriam 

plantá-las, e permiti-las crescer em silêncio. Nossos ancestrais nos ensinaram 

que a terra está sempre nos falando e que devemos ficar em silêncio para 

escutá-la. Existem muitas vozes além das nossas. Muitas vozes. Só vamos 

escutá-las em silência (SABEDORIA INDÍGENA, 2011, p.1).
63

 

  

Ainda sobre a relação dos Tremembé com o silêncio Fonteles Filho (2003, 

p. 179), nos diz: “[...] os Tremembé e suas grandes lacunas de silêncio quando estão 

falando. Eles falam sem pressa, sem ansiedade. O silêncio parece ter um lugar 

naturalmente especial no ‘português’ falado por eles, o que faz uma diferença [...]”. 

Terminado o momento em que os alunos expuseram suas sensações ao 

adentrar a região da mata, iniciou-se uma conversação com a rezadeira, que também faz 

remédios com as plantas medicinais. Os alunos ficaram livres para fazerem perguntas. A 

sessão de perguntas foi iniciada pela coordenadora pedagógica que buscava uma 

indicação de remédio para seios ferido pela atividade de amamentação. A indicação foi 

que se utilizasse a casca ou a raiz da macaxeira. Todas as perguntas se seguiram nesse 

sentido. Num dado momento um dos estudantes que havia chegado na casa da rezadeira 
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com dor de cabeça e pedido um analgésico se deu conta da contradição de não recorrer à 

medicina tradicional, e sim aos remédios de farmácia. 

Foram apresentadas aos estudantes algumas das plantas que a rezadeira 

tinha em seu quintal, de acordo com o interesse dos alunos. Nesse momento foi dada a 

pausa para o almoço. Os estudantes se dividiram para tentar fazer um lambedor, uns se 

responsabilizaram por procurar as plantas, e outros para fazer o remédio. Foi feito um 

lambedor de malva. Toda a tarde, a aula pouco se diferenciou de uma visita comum, 

onde as pessoas conversam, brincam e se confraternizam (FIGURA 10). Nesse dia 

tomamos quatro litros de mocororó levado pelo Cacique. Ele falou na dificuldade de 

encontrar bons mocororó devido ao tempo/clima. Ele aproveitou ainda o momento para 

falar sobre o processo de feitura do mocororó (questão já discutida anteriormente). 

 

Figura 10 – Alunos do EMIT durante a aula de campo na comunidade do Santo 

Antônio, por ocasião da disciplina Torém e Espiritualidade Tremembé, abril de 2015.  

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015). 

 

Para encerrar as atividades do dia o cacique pediu para os estudantes 

falarem sobre o que tinham aprendido. A coordenadora pedagógica sugeriu a dinâmica 
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do passar a bola (o último a falar indicava quem seria o próximo). Seguem as falas que 

consideramos melhor representar as questões pontuadas: 

 

As plantas, tudo que ela faz pra curar é com plantas. Você tem que ter a fé 

pra poder ser curado das doenças. Quando vai a mata ela pede a Deus pra 

Deus mostrar qual a planta que vai servir de remédio. Isso é um dom que ela 

recebeu. Vocação (Aluno EMIT). 

 

Quando vai a mata e pede orientação ela tá ativando a espiritualidade. 

Recebeu esse dom. Ela se interessou pra aprender e no interessar recebeu o 

dom. E começou quando ela tinha 5 anos, fez o remédio, o remédio foi pra 

mãe dela, e continuou a praticar ajudando as pessoas. Não aceitou o dinheiro 

de quem queria pagar a ela, porque Jesus curava de graça, ela tinha que curar 

também (Alunos EMIT). 

 

Eu aprendi coisa com ela ali dentro, que a gente conversou bastante. Eu 

aprendi várias coisas ali. Eu aprendi muitas coisas com ele também, da arruda 

que eu não sabia. Tenho certeza que quando eu chegar em casa eu sei fazer o 

meu  lambedor. Me ensinou umas coisas que eu tinha receio. Me orientou, 

me tranquilizou como era o esquema (Aluna EMIT). 

 

Hoje as crianças so sabem assistir TV, naquele tempo que não tinha, elas 

sabiam de outras coisas.  Acho interessante a lembrança dela, de conhecer as 

plantas e saber, não esquecer. Cabeça boa (Aluna EMIT). 

 

A tecnologia ta avançando e deixando as coisas de antigamente fora. A gente 

tá falando de espiritualidade, de remédio, mas a gente não quer ir buscar no 

mato as plantas prá fazer o remédio, e a gente só vai as farmácias. A farmácia 

dela é a casa dela. A gente não põe fé nos remédios da natureza, às vezes, só 

põem fé nos remédios do farmacêutico (Aluna EMIT). 

 

As questões levantadas pelos estudantes fazem referência a relação entre o 

mundo natural das plantas e o mundo espiritual, pois como falou o Pajé, durante a 

disciplina do MITS em dezembro de 2011, a medicina tradicional se inscreve na lógica 

de que as plantas tem espírito e que a doença é um espírito. Nesse sentido, um espírito 

pode combater o outro. As falas também reafirmam a questão da vocação, do dom que 

cada um possui, ou não.  

Aparecem ainda referencias a questões que seriam da cultura indígena 

Tremembé e questões referentes a colonialidade/modernidade. Exemplo disso é a 

descrença nos remédios da natureza em favor dos remédios da farmácia. A forma 

tradicional de praticar a cura estaria embasada numa lógica de (re)conhecer as plantas, 

os momentos certos para extraí-la da natureza, a capacidade de memorização dos 

curandeiros e rezadeiros e na fé. 

Essas questões também foram debatidas de forma bastante semelhante 

durante a disciplina “Torém: Ciência, Filosofia e Espiritualidade Tremembé” em 
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Dezembro de 2011, quando o pajé e uma das rezadeiras da região da praia de Almofala, 

falou no espírito das plantas e na vocação que as pessoas podem, ou não possuir. 

O Cacique, durante o EMIT, pegou a palavra e fechou o momento. Sua fala 

é longa, mas optamos por deixa na integra, pois através dela podemos perceber as 

articulações que ele faz entre medicina tradicional e os valores referentes à 

modernidade/colonialidade: 

 

Aproveitem o que cada um falou pra afinação da coisa. Eu quero frisar três 

questões que saiam aqui. Saiu a questão da admiração da nossa rezadeira aqui 

com seis anos, ela teve uma inspiração de fazer um remédio pra mãe dela. 

Saiu uma outra coisa da televisão. Saiu uma outra coisa que não tem mais 

hoje aquela coisa que se tinha no passado. E aí eu faço uma pergunta pra 

vocês. Vocês se dão conta dessas três coisas? 

Porque no tempo da Dona Lúcia tinha que fazer porque não tinha a facilidade 

do médico que tem hoje. Então a cura era a cura tradicional mesmo, era a 

cura caseira. E através da mãe dela que tava doente ela recebeu uma luz de 

inspiração, não foi por acaso. Que aí é que entra a parte da espiritualidade. 

(...) Hoje, o que é  que acontece. Hoje tem a agente de saúde . Quem é que 

vai se ocupar a sair lá da praia pra vir aqui atrás de uma raiz, ou de uma casca 

de pau, tendo a agente de saúde que tá passando de manhã, se não passa de 

manhã, passa meio dia, se não passar meio dia ou bem cedo passa de tarde. É 

fácil de você pedir a ela o medicamento porque ela é uma agente de saúde, 

então é fácil de ela conseguir no posto. 

 Tem uma coisa que eu sempre digo, que nós seres humanos, hoje, é muito 

fácil de nós esquecer, nós mesmo mata nossa tradição e se adapta a tradição 

convencional. (...)Então nós como ser humano gente, se hoje, a gente não vai 

dizer que o mundo da modernização, algumas coisas da modernização elas 

são boas, mas dá pra rir e dá pra chorar. E é boa até um certo ponto. Mas 

quem é que tá acabando com nós? A modernização. 

 Hoje se disser acabou a tecnologia. Tá todo mundo morto. Por que? Porque 

ninguém sabe fazer mais nada sem a tecnologia. Quem é que sabe fazer 

alguma coisa, muitas coisas sem a tecnologia? Chama os povos indígenas, 

que a gente aprendeu com os antepassados da gente e isso não se acaba. Só se 

acaba com a morte. No mundo vocês estão despercebidos das coisas. Quem é 

que sabe ir no mato atrás de uma raiz pra fazer um lambedor pra qualquer 

tipo de coisa? Quem é de vocês aqui que conhece o carrapicho de cavalo?  É 

um santo remédio pra dor de garganta. Um carrapicho de moita, a raiz da 

vassourinha. Toda a espécie de árvore ela tem um utilidade, só que a gente 

não se liga. A gente não dá conta. Quem é que quer ir se arranha dentro do 

mato atrás de uma arvore que é medicinal, de tirar a casca, ou caçar a raiz, ou 

arrancar a raiz, ou a casca, ou a folha pra fazer uma garrafada ou um xarope 

prá tomar. Quem é que quer ir pra beirada de um fogo levar fumaça na cara 

pra fazer um lambedor?  Gastar gás, do jeito que o gás tá. Por que? Por que 

não faz isso? Porque tem a facilidade da agente de saúde.  

As outras mães, tem mãe que na hora da comida, pega o prato e vem comer 

na frente da televisão, ta comendo aqui no prato e o olho durinho na 

televisão. Essa pessoa vai sentir uma força, vai ter o dom da espiritualidade? 

Nunca. Nunca, porque ela tá num outro mundo. Tá num mundo que não é 

dela. Tá num mundo que nem ela percebe.  Então as coisas a gente tem que 

perceber. Além de perceber nós temos que se aprofundar. A gente tem ao 

menos uma noção das coisas. Captar da vida alguma coisa naquele sentido. E 

a Dona Lúcia  inspirou muito bem na fala dela. “Eu vou na mata e peço ao 

meu superior, e ai vem”. Isso é o que? Uma inspiração espiritual. E cada um 

faz isso de maneiras diferentes. (...) Nem o médico sabe o remédio pra passar 

pra gente. Por que ele não sabe? Porque se ele soubesse ele ia logo direto em 
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cima do assunto. Mas eu tenho visto medico encher duas folhas de papel, que 

se chama receita(...). Cura de uma coisa e adoece de outra. Sabe por que? 

Porque todo remédio da farmácia ele é drogado, tem droga dentro, uns mais 

outros menos, mas todos eles vêm drogado.  

Por que era que o nosso povo passado  não tinha os problemas que tem hoje? 

Porque eles só se curavam de ervas, da raiz, da garrafada. Cuma hoje tem 

muitas, muitas coisas que a gente pode aproveitar. Mas a gente aproveita? A 

gente quer aproveitar? Não quer. Corre vamos pra medicina. Corre é pra 

medicina e aí quando melhora de uma coisa piora da outra e aí não se dá 

conta (Cacique. Depoimento durante o EMIT) 

 

O dia foi finalizado com um momento espiritual, em agradecimento a 

oportunidade de estarmos juntos e reforçando a ligação entre natureza, espiritualidade e 

arte da cura, cantamos: 

 

Eu vi o relâmpago abrir  

Eu vi a mata fechar  

Apareceu pai Tupã  

Veio me ensinar a rezar 

 

Eu vi o relâmpago abrir  

Eu vi a mata fechar  

Apareceu pai Tupã  

Veio me ensinar a curar 

 

 Oh ei, oh ah  

Nos precisa trabalhar  

Coma força da aldeia  

O povo nós vamos e curar(Bis)  

 

Agradeço ao nosso pai Tupâ e nossa mãe Tamarim por esse dia. E viva ao 

EMIT. Viva o povo Tremembé. Viva pra nós ( Cacique) 

  

Questionado sobre quem é o pai Tupã e a mãe Tamarim, o Cacique disse ser 

Deus e Nossa Senhora. Sobre se havia alguma relação entre a cura pelas plantas 

medicinais e a reza e o Torém, ela estaria no mesmo universo do significado atribuído 

ao poder dos espíritos, assim como no caso das plantas e das rezas. 

Como já falamos anteriormente, muitas das músicas de Torém nasceram da 

observação da natureza e da inspiração espiritual, assim como ocorre com a descoberta 

dos remédios caseiros e da reza. Nessa mesma direção eles veem o mocororó como uma 

bebida, que quando consagrada no momento da roda de Torém, funciona como um 

medicamento extraído do caju azedo.  

Neste dia, antes de embarcamos no ônibus, lanchamos peixe frito com 

grolado preparado pela dona da casa. No retorno a Escola Maria Venância os alunos 
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permaneceram animados todo o trajeto cantando, ao som do maracá, pandeiro e os 

cadernos foram utilizados como tambores para cantarem as músicas de Torém. 

Destacamos que nem o ônibus pequeno para a quantidade de passageiros, o 

calor e o sol forte da tarde foram impedimento para a diversão dos estudantes na volta 

pra casa. Não era uma roda de Torém, até porque o interior do ônibus não permitia tal 

prática. Mas aquele instante certamente explicita (para além da dimensão 

espiritual/sagrada do Torém que a disciplina busca trabalhar) a dimensão lúdica de 

confraternização, de brincadeira de índio conforme nos aponta Oliveira Junior (1998). 

 

É um momento de socialização e é também uma brincadeira. Então você se 

diverte, o Torém, não é assim, pra você tá sendo obrigado a dançar, não! É 

uma brincadeira, e para os antigos era assim. Era a brincadeira dos mais 

velhos. Alí era o momento que você brincava, que você se divertia, 

conversava com as pessoas. É um momento de socializar mesmo, como tu 

mesma, uma vez falou. A gente está dividido em muitas aldeias, é um 

momento em que todo mundo se encontra (Professora C. Entrevista, janeiro 

de 2015) 

 

Essa fala faz alusão ao período em que os Tremembé se reuniam para 

dançar o Torém como uma forma de divertimento, brincadeira da época do caju, sem 

necessariamente a preocupação de afirmar sua singularidade cultural para um público 

externo ao grupo.  

Na direção do Torém brincadeira, destacamos o Torém realizado na festa de 

formatura dos professores indígenas do MITS na Escola Diferenciada Tremembé da 

Varjota em 06 de abril de 2013. Essa festa mesmo contando com um primeiro momento 

de formalidade com a apresentação do curso de formação de professores e chamando a 

atenção para a luta dos Tremembé pela terra e pelo direito a viver sua singularidade 

como um povo indígena, com o adiantar da comemoração começou a adquirir a 

característica de festejo. 

Sobre o Torém nesse dia, ele foi iniciado de modo bastante formal com o 

Cacique convocando os educadores para dançar o “ritual sagrado”. Em seguida o 

restante da comunidade foi chamada para participar da dança. Após algum tempo o 

próprio Cacique saiu da roda e as pessoas dispostas a continuar na dança foram 

conduzindo o ritual. Elas entravam e saiam da dança livremente.  No centro da roda 

pessoas externas a comunidade chegaram a dividir o espaço com o Pajé e o Cacique.  A 

atmosfera era de diversão com sorrisos e brincadeiras. As pessoas dançavam com 

grande liberdade de movimentação e sem preocupação com os passos da dança. A 
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ordem parecia ser a da diversão. Nessa roda de Torém não observei a presença do 

mocororó, bebida tradicional indígena. 

A dimensão do Torém brincadeira parece ser percebida com clareza nas 

rodas de danças realizada no interior do próprio grupo, com a finalidade de 

comemoração e socialização.  Vejamos como uma de nossas interlocutoras descreve sua 

aproximação com o ritual do Torém: 

 

Eu lembro que meus pais, eu muito novinha, criança ainda, meus pais iam, 

meus avós que me criaram, pras rodas de Torém e meu avô era tocador. 

Tocava na roda de Torém, e a gente ia tudo junto, né? Eu lembro... Nunca 

esqueci um que teve ali no Tarcísio Pedro, um Torém animado, aquela 

fogueira, não tinha energia, né? Eu me Lembro muito bem. E a gente 

participando mesmo, né? A molecada tudo...Eu num lembro o que, que era, 

eu lembro só do Torém mesmo na casa, era época de caju talvez. Que tinha 

mocororó. (...) Eu ia acompanhando meu pai (avô), meus tios, aí lá fazia a 

festa .(...) Na escola, na passagem rasa, o primeiro Torém que fiquei com 

meu marido, o que eu fugi que foi la na casa da minha tia. Olha o significado 

do Torém na minha vida, minha família. O Torém faz parte da minha família. 

Na passagem rasa o Torém era na escola, a escolinha era ainda de palha, aí eu 

fui de pé, lá do Saquinho por dentro. É longe! Bastante longe (Professora C. 

Entrevista, janeiro de 2015) 

 

Conforme Oliveira Junior: 

 

[...]quando realizada no interior do próprio grupo, o ato de dançar aponta e 

revela uma outra perspectiva.Ou seja, permite perceber que fica suspensa a 

necessidade de demarcar fronteiras étnicas e, principalmente, exibir 

elementos comprobatórios da identidade, Daí o riso e a descontração 

poderem ser expressar livremente, porque todos fazem parte de um nós 

coletivo que se reconhece e se constitui na medida em que compartilha a 

crença na origem comum (OLIVEIRA JUNIOR, 1998, p. 110). 

 

Destacamos que o Torém faz parte do cotidiano da maioria dos Tremembé. 

Atualmente ele é executado em festas de aniversários, reuniões do movimento indígena, 

noites culturais das escolas, e como pratica pedagógica na Escola Maria Venância.  

Retomando o relato da aula de campo na localidade de Santo Antônio. A 

volta pra Escola Maria Venância foi embalada pelas cantigas de Torém ao som do 

triângulo, pandeiro, cadernos, palmas e maracá, a revelia do cansaço e do calor, o que 

revela o potencial lúdico, de alegria, de confraternização e de fortalecimento que o 

Torém possui. Como diz o saber popular “Quem canta seus males espanta”. Assim, 

findou-se a primeira aula de campo da disciplina “Torém e Espiritualidade Tremembé”. 

No dia seguinte, fomos conhecer outra localidade a da Passagem Rasa. 
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3.3 Aula de campo na Passagem Rasa. 

 

Dia 08/04/2015. Saímos da Escola Maria Venância por volta de 9h após 

merendamos. Passamos por  Itarema para comprar alguns ingredientes para o almoço, que 

seria feito na casa de uma das professoras indígenas. Da mesma maneira que no dia anterior 

a nossa viagem foi embalada ao som das músicas de Torém. 

Na região de Itarema, quando passávamos em frente a locais onde os estudantes 

conheciam pessoas que diziam não existir índios no Ceará e que consideravam os 

Tremembé como oportunistas64, eles cantavam mais alto as músicas de Torém e colocavam 

suas cabeças para fora das janelas do ônibus.  

Em frente a um consultório médico, uma das alunas comentou “canta ai meu 

povo pra esse povo que diz que não tem índio ver a gente”. Em seguida ela sorriu. 

Conversando com esta aluna, ela revelou que uma mulher nesse local dizia que os 

Tremembé não eram indígenas. Durante o percurso ela ainda me apontou algumas 

residências, onde ela sabia existir pessoas que não acreditavam que eles fossem índios.  

Lembremos Oliveira Junior: 

 

O Torém se manteve como principal traço cultural capaz de promover a 

diferenciação dos Tremembé em face da população regional, principalmente, 

com o agravamento dos problemas fundiários na Região de Almofala e a 

chegada de “pessoas de fora” (OLIVEIRA JUNIOR 1998, p.111). 

 

Segundo Valle (2004) a dança do Torém é um ritual praticada para embasar 

um discurso de afirmação étnica. Essa dança traz em seu arcabouço discursivo a 

questões da delimitação territorial, manifesta de forma clara na frase já anteriormente 

citada “onde tem Torém tem índio, onde tem o índio tem a terra”. Para o autor, o Torém 

foi um dos principais responsáveis pela mobilização política dos Tremembé, uma vez 

que teria sido a partir da organização dos “torenzeiros” que começou a existir um 

investimento étnico nessa prática.  

Destacamos que essa dimensão da afirmação étnica e da mobilização 

política são as questões centrais na utilização do Torém como prática pedagógica no 

ensino fundamental da Escola Indígena Maria Venância. De modo a demonstrar a 

relevância desse ritual para os mais novos. 

 

                                                           
64

 Alguns moradores da região de Almofala e Itarema, por acreditarem que não existem índios no Ceará, 

consideram os Tremembé como pessoas que querem tirar proveito das vantagens que as políticas públicas 

para indígenas oferecem. 
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O Torém é uma arma muito forte pra ter ganhado tudo que nós temos hoje. 

Isso tudo graças ao Torém. Só depende deles essa vontade de dançar o 

Torém, nada do que eu disser referente a dançar por isso, ou dançar por 

aquilo, não vai mudar tem que vir deles, de dentro deles. O desejo de buscar 

suas próprias origens (Professor J. Entrevista, março de 2015) 

   

O Torém é associado aos ganhos advindos com a mobilização política desse 

grupo social, exemplo, a educação escolar diferenciada. Assim, o Cacique diz que:  “O 

Torém é um dos instrumentos mais políticos na luta. O Torém é a dança dos 

velhos”(depoimento durante o MITS em dezembro de 2011).Durante as entrevistas 

observamos inúmeras falas nesse sentido, por exemplo, “Não tem como eu dizer que 

sou índio se eu não sei dançar o Torém. Eu tenho que dizer que sou índio e saber cantar 

e dançar o Torém” (Professora G). “A gente sabe que é o ponto forte da nossa cultura, é 

o Torém. Porque não existe índio sem cultura. E pra nós o Torém é a arma principal que 

nós temos na nossa cultura” (Professora C). 

Retomando nosso percurso no ônibus em que os alunos tocavam as músicas 

de Torém. Foi interessante o fato de nas letras alguns alunos demonstrarem insegurança 

na pronúncia. Os que sabiam gritavam como forma de sobressair a pronúncia correta. 

Teve um dado momento que uma das alunas falou, “Vocês entenderam!? Vê se canta 

certo agora meu povo”, “Vocês ainda não sabem cantar, ou eu to moca?” após gritar a 

letra da música de Torém.  

Chegando à Passagem Rasa o dia de aula foi dividido em dois momentos. 

No primeiro conversamos com uma liderança Tremembé que faz remédios com plantas 

medicinais. No segundo caminhamos pela localidade conhecendo algumas plantas 

medicinais e um dos marcos que delimita a terra indígena Tremembé.  

Em nosso primeiro momento de conversa a liderança começou fazendo sua 

apresentação dizendo seu nome, o de seus pais e falando sobre ser indígena Tremembé. 

 

Eu nasci indígena, vocês conhecem o nome indígena. Eu não tive, nem tive 

nem tenho dificuldade de mostrar, me mostrar o que sou, porque eu nasci 

indígena, mas a identificação foi de poucos anos pra cá. Uns 25 anos, 30 anos 

pra cá. Mas como eu já tinha nascido, eu não tinha esse negócio de estranhar, 

de cismar, eu já era. Como é que eu podia mudar? Não, não tinha mudança. 

Se for o caso de eu chegar em qualquer local, a pessoa dizer assim: Você é 

índio? Sou. Pois mostre aí qualquer coisa, um cântico, qualquer coisa aí do 

trabalho de vocês. Eu não tenho cerimônia de mostrar dois, até três, quatro 

cinco de qualquer cântico que a gente sabe. Não tenho cerimônia não. Eu não 

tenho cerimônia. Hoje eu tô aqui sem o meu colar, mas eu não tenho 

cerimônia de usar o colar, a aliança. Por que? Porque eu nasci daquele jeito, 

só que não tinha a identificação, não tinha, mas Deus é um bom pai de todos, 

chegou o momento da gente tá nessa luta. E outra coisa que eu vou dizer a 

vocês, aqui da Passagem Rasa, por causa da luta da terra vocês querem saber 
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quantas pessoa morreu? Morreu três inocentes (Liderança da localidade de 

Passagem Rasa. Depoimento durante a disciplina “Torém e espiritualidade” 

em Abril de 2015).  

   

Destacamos que o Torém aparece na sua fala como um dos elementos que 

permite a sua identificação como um indígena Tremembé, o que retorna as observações 

feitas por Oliveira Junior (1998) e Valle (2004) já pontuadas.  O ser indígena se associa 

em sua fala a luta pela terra, ao Torém, a artefatos culturais como o colar e a 

ancestralidade (referenciada como o sangue que une uma geração a outra).  

O debate pela manhã se estendeu em torno de elementos da cultura que eles 

consideram específicos do povo Tremembé. Foi falado dos encantados que habitam a 

natureza, e sobre a necessidade de pedir licença ao adentrar locais como as matas, rios e 

mares. Foi citado o caso de um pesquisador que abrigado na passagem rasa não 

respeitou o espaço de um encantado, e por conta disso não encontrava o caminho de 

volta. 

Para Oliveira Junior (2006, p.152): 

  

Os índios advertem que os rios, os córregos, as lagoas, a chuva e o mar não 

se encontram submetidos ao desejo humano e, por isso, nos falam da 

existência de seres divinos que interferem nas ações dos homens sobre o 

meio ambiente[...] seres encantados que atuam como guardiões da natureza. 
 

Foi falado no fazer tradicional (pesca e agricultura) que depende da 

observação das fases da lua, do posicionamento dos astros, dos dias da semana, de 

decifrar dos sinais que indicam, ou não, bom inverno. Todos esses elementos foram 

discutidos com base em acontecimentos do cotidiano vivido por eles. Destaco que, ao 

longo de toda a semana, foram os fatos vividos pelos presentes na disciplina o mote 

central que direcionou as aulas. Essas histórias eram contadas, problematizadas e se 

buscava encontrar um significado, um sentido, uma teoria que fosse capaz de torná-la 

compreensível. 

Nesse sentido, a metodologia da disciplina se afasta da presenciada na 

escola convencional, onde primeiro se discutem as teorias, e a partir delas se busca 

compreender a vida. No caso dos Tremembé, durante a disciplina sobre o Torém, 

partimos das vivências, das suas histórias, das suas memórias e objetivamos construir 

um significado para elas. 
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Os alunos mais uma vez fizeram um lambedor. Depois do Almoço 

caminhamos pela região da Passagem Rasa, fomos conhecer um dos marcos que 

delimitam a terra indígena que se encontra na Região. A ideia inicial era conhecer três 

marcos da terra Tremembé, mas pelo adiantar da hora e o clima quente, fomos conhecer 

apenas um deles.   

 

Na passagem rasa tem três marcos da demarcação da terra. Eles querem ver 

se visitam um deles, pra saber por onde é que passa a extrema da terra do 

aldeamento. Pros novatos é uma honra e um privilegio verem esses marcos 

da extrema da nossa terra. Em outras aulas de campo que tivermos vamos 

ficar vendo os marcos da terra, porque se alguém perguntar ele ter noção é 

saber aonde é que fica. Tá certo. Pra dizer que viu, dizer que foi, dizer que 

sabe aonde é, porque viu. A terra desse povo, desse saber da espiritualidade 

(Cacique. Fala durante a disciplina “Torém e Espiritualidade”, março de 

2015). 

 

Durante nosso caminhar até a pedra que delimita a fronteira entre as terras 

indígenas e não indígena fomos conhecendo algumas plantas medicinais que estavam no 

caminho (FIGURA 11). Toda nossa trajetória até o marco foi uma aula sobre a medicina 

tradicional e o poder de cura das plantas (FIGURA 12). 

Sobre a medicina tradicional Tremembé e a medicina farmacêutica foi 

levantada durante o percurso a questão da temporalidade que envolve a cura. Nesse 

sentido, a discussão se encaminhou na direção de perceber que a rapidez dos tempos, 

vai de encontro ao tempo de cura através das plantas. A medicina tradicional seria mais 

lenta na cura, entretanto seus resultados durariam mais tempo. Ao passo que a medicina 

que se ampara nos remédios da farmácia tem resultados mais rápidos, quase 

instantâneos. 

Essa última questão demonstra como a colonialidade/modernidade impacta 

sobre as práticas tradicionais, pois, a temporalidade mecânica do relógio e do trabalho 

fabril não caminha em sintonia com a cura pelo viés mais naturalista. Nesse sentido, 

houve um reconhecimento da vinculação das demandas modernas à preferência das 

pessoas pelo remédio de farmácia. 

Após a caminhada pela mata que nos levou até o marco da terra, retornamos 

a casa da professora Neide e os alunos seguiram para um banho de Lagoa. Assim 

terminou o terceiro dia da disciplina. No dia seguinte, a aula de campo foi na localidade 

da Praia de Almofala. 
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Figura 11 – Alunos do EMIT visitam um dos marcos que delimitam a terra indígena 

Tremembé na localidade da Passagem Rasa, abril de 2015.  

 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015). 

 

Figura 12 – Alunos do EMIT em caminhada pela região da mata, na localidade da 

Passagem Rasa, aprendem a identificar plantas medicinais, abril de 2015.  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015) 
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3.4 Aula de campo na praia de Almofala. 

 

  

Dia 09 de Abril de 2015. Fomos pela manhã à Praia. Ficamos sentados nas 

areias sob uma cobertura de palha observando o Mar (FIGURA 13). As indicações eram 

que apenas contemplássemos o mar, o som das águas, o vento, o cheiro. Passado mais 

de uma hora nessa atitude de observação. Os estudantes no geral se mostravam 

tranquilos com a atividade. O Cacique iniciou uma conversa com os alunos que estavam 

mais próximos a ele. Falou sobre sua trajetória como pescador, do amor que ele sente 

pelo mar e da beleza do oceano. 

 

Figura 13 – Alunos do EMIT contemplam o mar de Almofala e refletem sobre a 

importância dele para a comunidade, abril de 2015. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015). 

 

Os outros estudantes presentes começaram a prestar atenção na conversa e 

foram se sentar mais próximo ao Cacique. O Cacique fala de como a observação é 

importante para a pesca tradicional Tremembé, pois permite conhecer as mares, o 

quebramento das ondas, a profundida das águas e a direção dos ventos.  

Nesse dia a Praia de Almofala estava bastante suja. O Cacique se valeu 

dessa observação para falar da importância do mar para os Tremembé. Comentou que a 

alimentação tradicional Tremembé vinha do mar, era o peixe. Aqui ele destacou o baixo 

rendimento da pesca ultimamente, mais tempo em mar e menos peixe. Atribui isso a 

concorrência com as práticas de pesca moderna, feita em larga escala. 

Foi frisado que o Mar é local de morada de seres encantados, como a mãe 

d’água. E por essa razão o mar é local de inspiração, de purificação, e de fortalecimento. 
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Nesse discurso, o Cacique conta que uma vez o Pajé caminhando a beira mar sentiu uma 

inspiração e compôs uma música de Torém, que os Tremembé cantam até hoje. Na hora 

o Cacique não lembrou que música era.  Esse fato foi relatado também no contexto do 

MITS em dezembro de 2011, na época pelo próprio Pajé. A música é: 

 

Tremembé quando nasceu meu pai 

O tempo estremeceu 

Tremembé quando nasceu meu pai 

O tempo estremeceu 

O mundo se alagou meu pai 

Tremembé viveu 

O mundo se alagou meu pai 

Tremembé viveu 

Tremembé é curador meu pai 

Foi dom que Deus lhe deu 

Tremembé é curador meu pai 

Foi dom que Deus lhe deu 

Diante do mal meu pai 

Tremembé venceu 

Diante do mal meu pai 

Tremembé venceu. (Pajé. Entrevista, março de 2014) 

 

Sobre a música anterior, o Pajé narrou: 

 

Eu tava na Paraiba. Nós tava lá numa reunião. E aí amanheceu o dia, uma 

garoazinha boa. Uma chuvinha fina. Um ventinho rasteiro. Era um frio. Aí eu 

me levantei nu da cintura pra riba, e me deu uma vontade de ir na praia. Na 

hora que cheguei na praia uma brisa tão bonita. Aí me veio assim um gênio. 

E me ensinou uma música. E na hora que terminei, que vinha aqui pra cá, já 

vinha com a música. E nunca me esqueci dessa música ficou gravada. A 

minha interpretação é que aquela música é o significado da chegada do povo 

Tremembé aqui nesse litoral. 

 

Destacamos que o diálogo com o Cacique se iniciou de forma muito sutil 

com apenas alguns estudantes, os outros foram se aproximando espontaneamente para 

ouvir, sem um chamado oficial do professor. As falas do Cacique buscavam evidenciar 

a importância de amar, cuidar e respeitar a natureza, destacando o exemplo do mar. Pois 

para ele a natureza é viva. 

 

Tem que ter muito respeito pela natureza, porque a natureza é viva. Ela é mãe 

e ela é pai. Coisa boa é quando você tem pai e mãe, amanhece o dia e tá lá 

tomando a benção. Benção pai e benção mãe. Do mesmo jeito é a natureza 

pra nós povos indígenas. Bom você tem que ter cuidado com o meio 

ambiente, né? Na água, no rio, nas arvores, nas plantas, nos pássaros, tudo 

que se refere ao meio ambiente. Porque se você não for respeitar você não 

faz.  Você só faz se você respeita as dunas, as lagoas, né? Tudo isso, pra isso 

tem que ter o respeito. Porque se você não respeita você não cuida, não zela. 

Mas a natureza é viva. E o amor. O amor que se tem. Porque pra nós, o que 
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está ao redor, pra nós é sagrado, ele é vivo. Então quando se trata do vivo e 

ele é sagrado, você tem que ter o respeito. Porque não adianta eu vir e fazer 

de conta que eu tenho respeito. Eu tenho que ver e respeitar pra poder dá 

exemplo. Porque se eu não respeitar, não der valor a coisa se acaba. 

(Cacique. Entrevista, outubro 2013) 

 

Sobre a conversa do Cacique com os alunos, foi encerranda naturalmente, e 

os estudantes foram caminhar pela beira mar e tomar banho nas águas da praia. 

Regressamos à Escola Maria Venância por volta das 13h. Almoçamos. Nesse dia o 

turno da tarde iniciou com atraso.   

O Cacique apresentou algumas sementes que ele tinha recolhido no 

caminho. Perguntou aos estudantes se eles tinham ideia de onde ele havia encontrado 

aquela semente e qual planta nasceria dela. As sementes transitaram de mão em mão. 

Poucos estudantes opinaram sobre elas. O Cacique utilizou esse fato para falar na 

importância da observação, de estar ligado ao mundo a sua volta, observando o que 

existe nele. Ele fala que não é pelo fato de não vermos que as coisas não existem. “As 

sementes estavam lá com caminho que a gente fez. Vocês não viram, mas estava. Vocês 

não viram porque não estavam atentos ou não quiseram ver. Ai a pessoa não vê e acha 

que não existe.”.  

Cremos que esta fala do Cacique, mesmo referindo-se as sementes, se aplica 

principalmente ás questão da espiritualidade Tremembé, representada na figura dos 

encantados e dos espíritos que existem nas plantas. Para o Pajé em entrevista “O 

encanto é você saber mesmo sem ver. Você não está vendo e nem conhece, mas sabe 

que está ali. Ela existe ali - anteriormente ele fala da Caipora que habita as matas e 

influencia nos resultados da caça” (Pajé. Entrevista, março de 2014). 

No turno da tarde os alunos foram divididos em quatro grupos para fazerem 

um trabalho escrito sobre as questões que discutiram na semana. As questões para os 

grupos eram: O ritual sagrado do Torém, a Reza, a Cura pelas Plantas, A 

espiritualidade. Em seus grupos os estudantes se dividiram por espaços da escola para 

fazerem as atividades. 

No final da tarde fomos para a quadra da escola acompanhar os estudantes 

do fundamental que estavam treinando futebol para jogarem no encontro entre as 

escolas, em comemoração ao dia do índio. Pelo que observamos existem dois momentos 

de comemoração e integração que perpassam o ambiente da escola são eles: o dia do 

índio, realizado normalmente na Eegião da Mata, e a Marcha do 7 de Setembro 

realizada na Região da Praia. 
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Com as atividades desse dia, encerraram-se as aulas de campo da disciplina. 

O dia seguinte foi destinado para avaliação como veremos a seguir. 

 

3. 5 O desfecho da disciplina: sistematizando significados. 

 

  

Dia 10 de Abril de 2015. Foi o Fechamento da Disciplina sobre “Torém e 

Espiritualidade”. O dia foi dividido em dois momentos: o primeiro foi apresentação dos 

trabalhos escritos para os professores da disciplina e a turma. O segundo foi a 

apresentação do que eles produziram na semana  para os estudantes do Ensino 

Fundamental. 

Segue abaixo os textos apresentados ao fim da disciplina: 

 

TEXTO 01 

Assunto: Espiritualidade 

 

A espiritualidade está ligada com a natureza, com os verdes das árvores, dos 

rios e mares, dos cantos dos pássaros e dos belos animais. 

E uma força imensa de cura para o corpe e a alma. É dom que vem de uma 

força superior, e que a pessoa escolhida tem que querer e observar. A espiritualidade é 

ter respeito, fé e amor. É estar de bem consigo mesmo. É saber se defender das coisas 

ruins. 

É inexplicável, pois, até no ritual sagrado, que é o Torém, ela está. E que o 

canto da natureza há inspiração, para buscar uma força maior que é nossa. É onde 

podemos sentir e encontrar a tranquilidade, até mesmo pra voar. 

Pois a espiritualidade é.... 

Força imensa dos encantados que está presente no canto das águas, nos 

verdes dos matos. Basta querermos buscar a paz e a tranquilidade, para sermos 

renovados a cada manhã e em cada caminhada, para que continue a cultura dos povos 

Tradicionais. 

 

 

TEXTO 02: 

 

Vamos começar se apresentando 
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Como um poeta a rimar 

Mais falando do Torém 

Que temos orgulho de dançar 

 

O Torém é nosso ritual 

Importante e bem sagrado 

Que precisamos continuar 

Porque foi deixado por nossos antepassados 

 

O ritual sagrado 

Temos que continuar 

Para nossa cultura 

Não se acabar 

 

O Torém por sua vez 

Não pode ser esquecido 

Deixado pelos antepassados 

Para os alunos queridos 

 

A história do ritual sagrado 

Não tem outra pra comparar 

Dançado por nossos antepassados 

Lá na beira do Mar 

 

A história do Torém  

Não devemos esquecer 

Dessa história linda 

Que foi deixada pra mim e pra você 

 

Do nosso ritual sagrado 

Temos orgulho de falar 

Que não devemos deixar para traz 

E nem deixar de dançar 
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Com a força dos nossos encantados 

O Torém vamos dançar 

Com força e união 

Com eles vamos cantar 

 

O nosso ritual é antigo 

Mais não e por isso que devemos esquecer 

Com a força dos nossos antepassados 

Temos que preservar prá valer 

 

Ele pode ser antigo 

Mas entre nós hoje ele está 

Pra mostrar que nosso povo 

Não vai parar de lutar 

 

De corpo e alma nos entregamos 

Para o Torém dançar 

Com toda vontade do mundo 

Lá na beirinha do mar 

 

Feito um passarrinho 

Que vive solto no ar 

Na roda do Torém 

Livre a cantar. 

 

 

Texto 03 

De uma coisa sabemos 

Que somos descendentes  

Do ritual sagrado 

Que foi deixado por nossos parentes 

 

A história do Torém 

É uma coisa importante 
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Que foi bem preservada 

Que nós lembramos constante 

 

Dos pássaros tiramos as penas 

Pra nossa roupa enfeitar 

Pra dançar o Torém 

Lá na beira do mar 

 

O Torém é importante 

E interessante pra valer 

Da nossa tradição 

Nunca devemos esquecer 

 

Sou feliz como uma águia 

Que vive solta no ar 

Nada me falta 

Pois tenho o Torém  pra dançar 

 

Mandei fazer uma aliança 

De raiz de buruti 

Com o cacique e o pajé 

Nossas alianças vamos unir 

 

Resolvi fazer cocar 

Da pena do gavião 

Pra dançar o Torém 

Com força e dedicação 

 

Tá vendo aquela estrela 

Balança mas não cai 

Nossa roda de Torém 

Vamos mostrar que somos capaz. 
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Além do formato de texto e de verso, os alunos escolheram por apresentar o 

trabalho no formato de desenho (FIGURAS 14, 15). 

 

Figura 14 – Desenho que sistematiza a cura através da medicina tradicional, abril de 

2015. 

. Fonte: Arquivo pessoal autora (2015). 
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Figura 15 – Representação da roda de Torém, ritual sagrado para o povo Tremembé, 

abril de 2015. 

Fonte: Arquivo pessoal autor (2015). 

 

Os textos e desenhos apresentados anteriormente trazem uma sistematização 

em torno das questões discutidas na disciplina. Eles expressam a percepção da 

espiritualidade Tremembé sobre o Tripé da natureza, dos encantados e do ritual do 

Torém. 

O ritual do Torém aparece como herança sagrada deixada pelos 

antepassados Tremembé. Ele é tratado nos poemas como expressão da cultura 

Tremembé que deve ser preservada. Inferimos dos versos a menção aos encantados no 

momento de realização da dança como ritual sagrado, que serve como meio de 

fortalecimento do corpo, do espírito e da cultura. 
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Sobre a reza, o desenho e a fala dos estudantes fazem menção à cura como 

práticas espirituais. Assim, um espírito pode combater outro espírito e nessa lógica é 

que se inscreve a medicina tradicional Tremembé. 

No final da Tarde os estudantes do ensino médio reuniram os alunos do 

ensino fundamental e contaram sobre sua semana, as aulas de campo, eles apresentaram 

o lambedor de malva e de capim de cavalo, feitos no Santo Antônio e Passagem Rasa, 

respectivamente (FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Alunos do ensino médio expõem para o ensino fundamental as vivência 

durante a disciplina “Torém e Espiritualidade Tremembé”. 

Fonte: Arquivo pessoal autora (2015) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Pretendemos nesse trabalho dissertar sobre os usos do Torém e as 

discussões em torno dessa dança na Escola Indígena Maria Venância. Nesse sentido, 

consideramos a diversidade de segmentos que compõem a EEDITE e buscamos 

identificar com a dança do Torém têm sido utilizada como ferramenta pedagógica e 

mote para as discussões em torno dos saberes e singularidades Tremembé. 

O campo nos mostrou que a dança do Tórem foi/ é um instrumento de 

fortalecimento das peculiaridades culturais dos indígenas Tremembé de Almofala. Essa 

prática social foi na contramão de uma política pública que negava a existência de 

povos indígenas no Ceará. E contribuiu com a visibilização dessa etnia indígena.   

No contexto da EEDITE a escola assume, embora não exclusivamente, a 

função de ensinar a dança e o canto do Torém para as crianças indígenas. O que 

representa uma mudança na forma de aprender esse ritual. Anteriormente, essa prática 

era aprendida pela observação do fazer das outras pessoas da comunidade. A escola 

tem, ainda, possibilitado que crianças muito pequenas façam parte dessa dança, que se 

configurava como uma diversão de adultos. 

A institucionalização da dança do Torém como ferramenta pedagógica tem 

contribuído para uma aproximação sistemática das crianças e jovens desse ritual. A 

realização dessa prática, duas vezes por semana, na escola faz com que as crianças se 

familiarizem com a letra (algumas no idioma nativo), a dança e a importância política 

do Torém na luta Tremembé. Assim, tal prática é um momento de aprendizagem 

corporal dos passos e de aprendizagem linguística das cantigas. Um momento de 

experimentação da cultura no espaço formal escolar, no qual há o trabalho de 

reconhecimento e de valorização da tradição Tremembé. 

Cremos que como instrumento pedagógico, a prática do Torém possui um 

grande potencial pedagógico de autoreconhecimento. Pois é um momento em que os 

estudantes podem se ver, sentir, tocar, caminhar  no mesmo passo e vibrar no mesmo 

ritmo. Nesse sentido, possibilita o estreitamento dos laços entre os participantes e nutre 

uma dimensão política que opera do interior para o exterior. Sendo um lugar de 

referencia espiritual, que evoca o sentido de estarem juntos, em grupo, se fortalecendo 

enquanto pessoa e coletivo, e trabalhando a democracia da horizontalidade, como 

sugere à própria configuração circular da dança. Nuances que contribuem na percepção 
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e vivência polissêmica desse ritual, considerado brincadeira, ato político e momento de 

fortalecimento espiritual.  

Observemos, contudo, que a potencialidade pedagógica do Torém se 

encontra fragilizada, pois, ao que parece, o momento tem sofrido um esvaziamento de 

sua vivência como brincadeira, e prática espiritual no ambiente escolar. Ele tem se 

tornado uma atividade obrigatória, institucionalizada, que em alguns momentos da 

observação lembrou a prática de cantar o hino nacional, antes de iniciar as aulas, 

adotada por algumas escolas convencionais.  

Além de ferramenta pedagógica, o Torém no contexto da EEDITE, também, 

é tratado como mote discursivo através do qual é problematizada a situação do grupo. 

Essa abordagem permite fazer emergir da memória e das experiências do povo 

Tremembé uma variedades de saberes que se referem à percepção da natureza como 

algo sagrado, do ser humano como interconectado com o mundo em suas 

multidimensões, e da existência humana como transcendendo a matéria. 

Como discussão temática na Escola Indígena Maria Venância, o Torém 

perpassa quase todas as disciplinas (História, Geografia, Português, Artes, Educação 

Física). Ele é abordado em diversas disciplinas do currículo escolar no ensino 

fundamental e médio, tais como, “História do Povo Tremembé”, “Arte e Artesanato 

Tremembé”, “Torém e Espiritualidade”, nas atividades de educação física e em 

articulação com as aulas de arte, história, português e geografia. 

Nesse aspecto, cremos que o Torém apresenta um potencial transdisciplinar 

uma vez que a aprendizagem da dança, a compreensão da polissemia em torno da 

prática e o domínio dos saberes referentes à cultura material e imaterial do ritual não é 

abarcado por apenas uma disciplinas. A compreensão e a aprendizagem do Torém 

perpassa uma variedade de disciplinas e mesmo transcende a elas se inscrevendo no 

campo da vivência contextualizada e historicizada desse povo. Ele contribui, ainda, para 

promover uma maior integração entre a escola e a comunidade.  Pois, pelo que vimos é 

comum à dinâmica de levar os estudantes às casas das lideranças, ou levar as lideranças 

até a escola, para ensinar a dança e o canto do Torém, o processo de feitura do 

mocororó, a forma de confeccionar o maracá e a história de luta que envolve esse ritual. 

Frisamos que a existência das disciplinas sobre o Torém em sua interface 

com as questões relativas à espiritualidade contribui para a imersão dos estudantes nas 

problemáticas da comunidade, na experimentação dos espaços (mata, praia, lagos) e no 

universo significativo (cura pelas plantas, rezas, crença no encantados) compartilhado 
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pelos “índios velhos”. Essa oportunidade permite aos estudantes, muitas vezes, desfazer 

concepções preconceituosas em torno da cultura do seu próprio grupo.  

Destacamos o caso de uma aluna do EMITS que no inicio da disciplina de 

Torém afirmou categoricamente não gostar nem crer na espiritualidade Tremembé e ao 

final da semana de aulas, expressar o desejo em se tornar uma rezadeira. 

O uso do Torém como mote discursivo, na Escola Maria Venância, permitiu 

a explicitação de problemáticas referentes à modernidade/colonialidade enfrentada pelos 

indígenas Tremembé. Durante as disciplinas vimos a problematização em torno da 

inserção dos Tremembé na lógica dominante/colonializante, através do destaque do 

papel das grandes mídias (TV, Internet, e Rádio) na educação dos mais jovens. Através 

da percepção dos preconceitos que as religiões demonstram com a espiritualidade 

tradicional Tremembé.  E da percepção de como os valores da 

modernidade/colonialidade (rapidez, lógica mercadológica, compreensão fragmentada 

da realidade) se contrapõem a práticas ancestrais dessa etnia, que se pautava na cura 

pelas plantas, na aprendizagem pela observação da natureza, e no silêncio como 

caminho de sabedoria. 

A interrelação do Torém com as questões da Espiritualidade Tremembé 

representa, em nosso entendimento, uma alternativa descolonializante, pois, na 

dinâmica das disciplinas, observamos uma tentativa de imersão na realidade da 

comunidade, no universo prático e simbólico com a figura dos encantados (que 

representam a sacralidade da natureza e a ancestralidade desse povo), com a articulação 

de narrativas (histórias da luta indígena, experiências com o mar e as matas do mais 

velhos) e saberes (como a fabricação do mocororó, dos lambedores, da reza) que na 

lógica moderna é subalternizada. 

O potencial descolonializante do Torém na EEDITE se justifica ainda pela 

possibilidade de agregar narrativas sobre: a história; o modo de vida dos Tremembé; os 

saberes referentes à feitura de utensílios, tais como, o maracá e os cocares usados 

durante os rituais; as crenças e saberes espirituais em torno da cura e a potencialidade de 

acessar as poucas palavras na linguagem nativa desse povo e ainda preservadas nas 

cantigas que embalam a dança sagrada do Torém.  Cremos que a partir dessa dança, é 

possível fazer um diálogo entre passado e presente com vistas a construir um futuro 

enquanto grupo indígena. 
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