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RESUMO

O trabalho, feito em forma de artigo científico, apresenta os vários aspectos

importantes da cultura do povo indígena Tremembé de Almofala, povo este de muita

luta e muita história. Ademais, é objetivado apresentar parte de sua cultura por meio

de fotos e de textos, para que assim, a pesquisa fique mais concreta e mais próxima

da realidade. Em relação à linguagem, ela é simples e clara, visando a leitura para

todos os que alcançarem, e, realizando o desejo do cacique João Venança, a

divulgação.
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INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo mostrar a diversa e rica cultura do povo

Tremembé de Almofala, povo indígena que habita o estado do Ceará, mais

precisamente em Itarema. Ao se estudar suas conquistas nas aulas de Educação

Indígena, nada mais importante que enaltecer a sua cultura, que, muitas vezes,

passa de forma resumida, tais como a culinária, as pinturas corporais, danças,

músicas e artesanato.



DESENVOLVIMENTO

Ao se estudar a disciplina de educação indígena, é visto que o povo

Tremembé de Almofala tem uma história de muita luta e muitas conquistas, contudo,

nem metade de seus objetivos foram conquistados. Observando sua história,

sentiu-se curiosidade em conhecer sobre sua cultura e suas tradições, fazendo com

que os alunos se adentrem um pouco mais para conseguir compreender seus fartos

hábitos.

1. A DANÇA TREMEMBÉ

1.1 TORÉM

O Torém, dança sagrada para eles, tem um enorme significado de resistência.

Ao conversar com cacique João Venança, ele fez uma breve comparação com as

missas realizadas na Igreja Católica, num ato de consagração em que o padre

segura a hóstia com uma mão e na outra, uma taça de vinho, afirmando que no

Torém, também tem uma passagem semelhante, para que assim, eles possam



consagrar a presença de seus mestres e também de seus guias, como o pai Tupã,

sua entidade divina.

Outrossim, a dança é baseada na vivência do povo Tremembé com a

natureza, animais e plantas. Contudo, existem algumas diferenças em relação a

essa comparação, como por exemplo, o vinho, este não é o mesmo que o utilizado

na Igreja, no ritual Tremembé, é utilizado aguardente de caju azedo – mocororó –

servido em vários litros e todos os participantes da dança têm que beber.

Citando a escola diferenciada Alegria do Mar, fundada por Raimundinha

Marques – filha do cacique João Venança – vemos que o Torém é bastante

presente, sendo realizado cerca de duas vezes ao dia, uma de manhã ao chegar e

outra no final das atividades. Além disso, no ritual as músicas são cantadas na

própria língua dos antepassados Tremembé tendo resquícios de palavras em Tupi,

em que há, portanto, incertezas sobre essa afirmação.

1.2 DANÇA DO CAÇADOR



A dança do caçador também é uma dança importante para eles, mexendo

muito com o físico e requerendo muita resistência nos joelhos, se caracteriza pelo

rápido movimento dos pés, em que eles realizam pequenos pulos para a frente e

para trás. Ademais, foi uma dança criada pelo sr. Raimundo Caçador e que tem por

objetivo mostrar as habilidades encontradas no caçador.

2. AS MÚSICAS

A música Tremembé também tem bastante significado. Há tempos atrás, a

Igreja Católica quis converter os Tremembé, objetivando que eles trocassem sua

cultura pela cultura do homem branco. Ademais, eles conheceram sim a cultura

presente na Igreja Católica, mas foram resistentes e não se converteram e, para

manter a resistência, eles criaram estratégias.

Essa estratégia criada foi usada de forma inteligente, pois, ao mesmo tempo

que eles resistiam, eles acrescentavam mais conhecimento à sua cultura, como uma

forma de “englobamento”.Em relação a música, essa parte não foi diferente, eles

englobam, por exemplo, a linha melódica do canto gregoriano e adequaram às suas

músicas, à exemplo do canto “Ô Jandê”. Outrossim, para cada parte importante de

seu ritual, é necessária uma música diferente, por exemplo, o canto de abertura é

diferente do canto de dança, além de que, cada canto homenageia um mito

diferente.

3. PINTURA CORPORAL

3.1 AS CORES NA PINTURA

As pinturas estão presentes na cultura do povo Tremembé, elas são expostas

na pele em ocasiões especiais, nos momentos de consagração e festivais. Para

pintá-la é necessário saber qual o momento mais adequado para mostrá-la e qual o

seu significado.

Segundo o cacique João Venança, cada cor tem sua própria referência, por

exemplo, um peixe, um pássaro e nenhuma delas é feita por acaso, cada cidadão

Tremembé tem seu gesto de pintura dependendo da época, do tempo e da hora que

irá ser feita. Pode-se citar à exemplo, o mês de outubro, mês em que é realizado a



festa da comemoração da colheita do caju e do mocororó – bebida utilizada no

Torém – e ao fazer as pinturas corporais, eles utilizam pinturas que requer mais

referências ao caju, pois está na festividade dos rituais sagrados acometidos a ele.

3.2 OS DESENHOS

Os desenhos também fazem parte da arte Tremembé, estando vivo as

práticas de grafismo em cerâmica e o toá – pintura com argila colorida nas paredes

da casa de taipa – em que é um conjunto de linhas, pontos e curvas, em que eles

fazem de preferência individual. Ao pesquisar sobre os desenhos, também é visto

que eles refletem bastante o interior pessoal, eles pintam o que sentem e o que

pensam.

4. BRINCADEIRAS

As brincadeiras tradicionais estão bem presentes na cultura tradicional

Tremembé e por isso, todos os anos, no dia 7 de setembro, ocorre um festival em

que eles passam o dia todo apenas realizando brincadeiras de seus antepassados,

citando algumas brincadeiras promovidas no dia:

“Boca de forno”, em que uma criança vai ser escolhida para ser o “rei” e as

outras vão obedecê-lo, a cada 3 (três) tarefas cumpridas, a criança que está no lugar

do rei, alterna. “Brincadeiras do tatu”, em que eles fazem uma roda e deixa uma

pessoa dentro do círculo formado, o tatu, e assim, ele terá que criar estratégias para

sair da roda. O que o deixar escapar, fica no lugar dele. “O pote”, brincadeira

realizada bastante tanto no povo Tremembé quanto na sociedade externa a eles,

colocando um recipiente com uma altura considerada e uma criança é sorteada,

vendada e com um bastão, terá que rasgar esse recipiente frágil. A “caba cego”,

brincadeira em que a criança escolhida será vendada e assim, irá atrás dos amigos

participantes do jogo, o que for pego, será o novo caba cego.

5. A DECORAÇÃO DA ESCOLINHA DIFERENCIADA ALEGRIA DO MAR

A decoração é feita no dia que vai se aproximando do festival do 7 de

setembro e a cabaça – plantas cuja casca dos frutos são muito duras – é um



material bastante explorado para os enfeites. Além disso, a decoração assemelha-se

às pinturas, cada uma tem seu próprio significado.

6. MITOS

Ao entrevistar o cacique João Venança e pedir um exemplo de canto que referencia

os mitos, logo ele recitou os seguintes versos:



São versos que falam sobre o Guaxuré, traduzindo para o Português, o

Guaxinim. Segundo eles, andando em grupo pela costa, os seus antepassados

viram dois guaxinins brigando por um caranguejo e dessa forma, decidiram criar um

canto para o bichinho. Além disso, os mitos são apresentados para as crianças

desde cedo, para que assim, quando for dono de si, continue respeitando e

cultivando a cultura que se necessita preservar e exercer para que ele seja um

cidadão Tremembé.

7. O ARTESANATO



O artesanato é uma grande representação da arte física Tremembé, sendo

bastante apreciada por turistas e pessoas da tribo. Ao viajar para encontros, muitos

deles levam um pouco dessas peças e são sempre requisitados. O artesanato

Tremembé conta com muitas opções, não se limitando apenas à acessórios, mas

também à cuia, o cinzeiro, potinhos de barro dentre variadas peças.

Em relação ao artesanato, foi entrevistada a dona Maria Expedita, uma

senhora de 89 anos que ainda mantém o amor pelo artesanato junto de sua filha e

cunhada. Ao ser questionada como fazia, ela afirmou que em tempos atrás, ela

catava vários búzios, deixava-os de molho por 10 dias, tirando e renovando a água,

após os 10 dias, ela torrava o búzio para que eles ficassem brancos – descoberta

que ela fez sem estar objetivando – hoje em dia ela afirma que faz também colares

de outras cores. Ademais, além das cores, elas também mantêm o cuidado com o

tamanho das peças, afirmando que não pode ser qualquer peça, elas devem ter um

tamanho semelhante para que assim, fique proporcional.

Anos passados, dona Maria Expedita afirma que fazia os acessórios junto

com 18 mulheres que se reuniam em uma casa e alternavam semanalmente. Nos

dias atuais, dona Maria ainda compõe peças, mas de maneira reduzida pois sua

vista dói e sua mão machuca ao manusear as formas dos búzios, mas ela ainda

pratica com sua filha e com a cunhada de sua filha, levando cerca de 1 a 3 dias para

o colar ficar pronto.



8. CULINÁRIA TREMEMBÉ

Os Tremembé convivem harmonicamente com o ambiente, próximo à praia,

de onde tiram seu sustento e de onde " alimentam-se" espiritualmente.

[...] A apropriação do mar e de seus recursos implica a detenção de todo
um código do saber fazer que se constrói e se ritualiza no mar, através da
tradição, aprendizagem, experiência, intuição. Isso quer dizer que a
apropriação desse espaço é, simultaneamente, um ato produtivo e cultural.
(CUNHA, 1989, p. 23).

Os agricultores e indígenas vivem da pesca artesanal, da agricultura de

subsistência, com produção de milho, feijão, mandioca e hortaliças, plantas

medicinais para o consumo próprio; da criação de animais de pequeno porte, como

porcos e aves (galinhas, capotes); da coleta de camarão e caranguejos dos

mangues, da coleta de cocos e cajus principalmente para a produção do mocororó,

bebida utilizada em momentos festivos, como também usado na dança do Torém.
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