QUEM SÃO OS
ENCANTADOS?

A CULTURA TREMEMBÉ

Histórias que atravessam gerações além do
tempo.
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"Segundo
os Tremembé mai
s velhos, os
Encantados são li
deranças que já
morreram e que
continuam presen
tes em espírito
no meio do nosso
povo para que, em
momentos
oportunos, possam
passar certos
ensinamentos
espirituais para al
guém que tenha
merecimento dess
a sabedoria."
(SANTOS, 2014)

Os encantados ao
longo do tempo
mostraram-se at
ravés de
sonhos e experiên
cias para orientar
o
seu povo a ilumin
ar caminhos e
proporcionar
curas.
Maria Andreína do
cumenta a partir
das histórias que
ouviu a relação
entre elas e esses
seres. Seu objetivo
é
despertar a impo
rtância da cultur
a
do
seu povo reavivan
do os costumes qu
e
são passados de ge
ração em geração.

Mãe D'água

DIZ-SE QUE ELA HABITA EM LAGOAS E
RIOS QUE NUNCA SECAM E É A
PROTETORA DAS ÁGUAS. GOSTA DE
CIGARROS, E QUANDO OS RECEBE DE
PRESENTE DOS
PESCADORES AGRADECE
PROPORCIONANDO-LHES UMA FARTA
PESCARIA. PODE SE APRESENTAR
COMO PEIXE, COBRA OU COMO UMA
BELA MULHER DE CABELOS LONGOS E
LISOS. NA MAIOR
PARTE DAS VEZES ELA SE MANIFESTA
PARA PROTEGER O LUGAR ONDE MORA
OU ENCANTAR
ALGUÉM.

Caipora

A PRINCIPAL TAREFA DO CAIPORA É
DEFENDER A NATUREZA E OS ANIMAIS. É
DESCRITO COMO UM SER DE PELE ESCURA E
BAIXA
ESTATURA, MUITAS VEZES MONTADO NUM
VEADO. ASSIM COMO A MÃE D’ÁGUA, O
CAIPORA
APRECIA GOSTA MUITO DE FUMAR, E QUANDO
NÃO OS RECEBE DE PRESENTE DOS CAÇADORES,
SE VINGA PREGANDO ARMADILHAS NA
FLORESTA. HÁ QUEM DIGA QUE ELE NÃO GOSTA
DE SER
CHAMADO DE CAIPORA, E SIM DE SURRUPIRA
OU CABOCO DO MATO, E CASTIGA QUEM
INSISTE EM CHAMÁ-LO DE CAIPORA. ALÉM DE
PROTETOR DA NATUREZA, É TAMBÉM UM
CURADOR, TRABALHANDO NA CURA
ESPIRITUAL DAS PESSOAS.

Assobiador

Normalmente aparece nas noites
de inverno, entre janeiro e junho.
É descrito como um pássaro preto
de olhos vermelhos e canto
aterrorizante que não tolera ser
imitado. Quando alguém reproduz
o canto do Assobiador, este
Encantado ataca tentado atacar
a vítima com suas asas e seu cantar
agudo. O Assobiador vive
perambulando pelo mundo, e os
locais mais fáceis para escutá-lo
são nas praias, lagoas, nos morros,
etc.

Botija

O Encantado Botija acontece,
geralmente, quando o dinheiro é utilizado
como encante. Uma pessoa enterra ou
esconde o dinheiro em uma botija e faz com que
outra pessoa a encontre, seja
com o dono da botija vivo ou não. A pessoa que
recebe a missão de encontrá-la precisa
ter um bom coração, caso contrário, todo
dinheiro se tornaria carvão, formiga
ou outras coisas que tenham valor. O caminho
para o encontro da botija aparece
através de duas noites seguidas de sonhos. Após
achá-la, é necessário que a
pessoa se mude ou troque o sentido das portas
de sua casa. Encontrar uma botija
significa dar uma oportunidade maior de
chegar ao céu para quem a esconde se a
pessoa indicada tiver a coragem retirá-la.

Menino Vaqueiro

O menino vaqueiro foi abençoado
com o poder de ser encantado devido
tudo que sofreu na terra antes de
morrer.
Ele tem a missão de ajudar os donos a
encontrarem seus animais. Para isso, a
pessoa que acredita no menino
vaqueiro deve de forma reservada
acender três
velas e fazer o pedido. Depois de
encontrado, orienta-se que não volte
mais ao
lugar das velas, pois se encontrar o
menino vaqueiro pode ser assombrado.

Guajara

Guajara conhecido pelos Tremembés
como João do Mangue, Guari e Pajé do
Rio, tem como função proteger os
manguezais. Para isso, em alguns
momentos, ele se transforma em
animais. Assim
como o Caipora, também gosta de
fumo. Se existem pessoas que não
respeitam os
rios e os manguezais, o Guajara não
tem pena, dá grandes surras que no
momento
não são sentidas. Posteriormente os
que desobedeceram sentem grandes
dores
fortes no corpo.

Lobisomem

O lobisomem é uma pessoa comum que vive no
nosso meio e só se encanta quando vira bicho. É
considerado como um encantado que vive para
assombrar as pessoas, diferentemente de outros
encantados que vivem para proteger a
natureza. É bem feio, valente, cabeludo e
costuma ser visto só tarde da noite. Tem a
altura entre um cachorro grande e jumento
novo, conforme conta quem já o viu. Gosta de
comer filhotes de cachorro ou gato entre
outras coisas. Para virar Lobisomem a pessoa
precisa ter cometido crime carnal ou também
porque quer, mas para isso tem que fazer um
ritual. Basicamente, o ritual pra virar por
vontade própria é em altas horas da noite, e
deve-se ir para uma encruzilhada, desconjura-se
de pai e mãe, rola no lugar em que um animal
rolou e depois sai correndo em disparada sem
controle. O Lobisomem se transforma em noites
de lua cheia, nas quartas e sextas-feiras.

Bruxa

A bruxa é uma mulher e também é
considerada um encantado que
apenas assombra e é muito perigosa.
Tanto que se ela e o Lobisomem se
encontrarem, ele dá passagem à Bruxa.
Dizem que ela, antes de virar bicho,
deixa a cabeça escondida por perto e
passa pelo mesmo processo de
transformação do lobisomem. Ela
sempre leva consigo um grande
chiqueirador e vai surrando todos os
cachorros que encontra. A bruxa não
possui caldeirão nem vassoura como
nas histórias infantis e filmes, pois é
um Encantado das histórias e crenças
do povo Tremembé.

O Rei Sebastião

É um rei das praias cuidadoso,
servidor de Deus e é muito bonito. Ele e
o seu cavalo branco são cobertos de
muito ouro e brilho. Dizem que a sua
principal função é cuidar da costa do
mar e, em cada noite, ele percorre sete
praias diferentes. O Rei Sebastião já foi
visto na região de Almofala por
antigos pescadores e suspeita-se que
ele seja o dono da Pedra da Batateira.
Dizem que o Rei Sebastião é o dono da
Praia Lençóis Maranhenses, no
Maranhão e que é preciso pedir
licença para o Rei antes de encostar
um barco lá, ou sair desse porto, caso
contrário, a sua embarcação pode
naufragar.
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