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Resumo: Versarei aqui sobre os conflitos espaciais envolvendo os índios 

Tremembé de Almofala, os encantados e empreendimentos de diversas ordens 

que têm gerado profundos impactos ambientais na Área Indígena. Os 

encantados são seres que permeiam o universo cosmológico de grupos 

indígenas e comunidades tradicionais em várias regiões do Brasil e em algumas 

outras partes do mundo. A descrição desses seres entre os Tremembé é 

bastante difusa, ora são descritos como pessoas que, mesmo não tendo 

atravessado a experiência da morte, foram encantadas, deixando de ser vista 

pela maior parte de nós; ora são ancestrais que morreram, mas continuam por 

perto, a proteger seus parentes e seus lugares; outras vezes são fadas, príncipes 



e princesas que habitam castelos, também encantados, erguidos nas paisagens 

de Almofala, mas vistos apenas por algumas pessoas que teriam "merecimento" 

para vê-los; ora são seres como o Caipora e as Mães d'Água... Enfim, mesmo 

diante de tanta diversidade, algo em comum em todas as narrativas é que estes 

seres habitam as paisagens classificadas por nós como "naturais": águas, dunas 

e matas da região. Assim sendo, os impactos ambientais gerados pelos 

empreendimentos que atingem a Área - tais como parques de energia eólica, a 

monocultura do coco, criação de peixe e camarão em viveiros etc. - envolvem 

não só os índios que sobrevivem daquele território, mas também os encantados. 

Pretendo aqui desvendar como os encantados atuam nas disputas por tais 

áreas, para, a partir desses dados, lançar algumas reflexões sobre as noções de 

natureza e sobrenatureza para os Tremembé.  

PALAVRAS CHAVES: Tremembé de Almofala, encantados, natureza, 
sobrenatureza.  
 
 
 
 

Lançarei aqui algumas reflexões sobre os conflitos ambientais em curso 

na Área Indígena dos Tremembé de Almofala - no litoral oeste do Estado do 

Ceará, Nordeste do Brasil - e suas implicações no que tange às relações 

estabelecidas entre os Tremembé e os encantados1  - entidades que permeiam 

o universo cosmológico de muitos grupos em diferentes regiões do país.  

Os Tremembé de Almofala são cerca de 2,2 mil pessoas que vivem em 

uma pequena terra indígena de 4.900ha. Trata-se de uma área litorânea situada 

na região do Vale do Acaraú, litoral oeste do Ceará, município de Itarema, distrito 

de Almofala, no nordeste brasileiro. A área foi identificada e delimitada no 

começo dos anos 90, entretanto, até hoje os índios ainda lutam pela demarcação 

que deverá garantir a posse definitiva do território que vem sendo alvo de muitas 

disputas envolvendo principalmente a empresa Ducoco – indústria de 

beneficiamento de coco que ocupa mais de um terço da área indígena – e a 

família Monteiro – família influente na política local e que tem intermediado a 

instalação de parques eólicos com o interesse de arrendar suas terras para a 

                                                        
1 Optarei por colocar os termos nativos dos Tremembé em itálico.  
 



instalação dos mesmos.  

A pesca artesanal e a agricultura familiar constituem o principal meio de 

sobrevivência do grupo, muito embora, nos últimos anos, alguns empregos 

formais – sobretudo como agente de saúde, agente sanitarista e professores nas 

escolas diferenciadas – tenha aumentado significativamente. Há também muitas 

mulheres que eventualmente trabalham como domésticas, mas praticamente 

todas estas não chegam a ganhar um salário mensal e nem tampouco têm a 

garantia de quaisquer direitos trabalhistas.  

Há registro de contato entre europeus e os Tremembé desde a chegada 

dos primeiros invasores, quando, segundo os relatos dos viajantes, estes índios 

ocupavam a área litorânea que compreende os atuais estados do Maranhão, 

Piauí e Ceará (POMPEU SOBRINHO, 1951). Mas tal contato se intensificou 

somente no início do século XVIII, quando a Irmandade de Nossa Senhora da 

Conceição iniciou um trabalho de evangelização com os índios da região, 

contudo, pouco se sabe sobre a organização desse aldeamento, pois, como não 

se tratava de uma ordem jesuítica, os registros encontrados são muito escassos 

(POMPEU SOBRINHO, 1951; STUART FILHO, 1963; VALLE, 1992).  

Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, as terras do 

aldeamento ficaram devolutas. Desde então, a historiografia oficial silencia sobre 

a presença indígena na região, defendendo a tese do total desaparecimento de 

tais povos. Nos anos de 1970, entretanto, a organização política de grupos 

indígenas que acompanhavam um momento de grande efervescência não só no 

Brasil, mas em toda a América Latina — onde diferentes categorias 

engrossavam o coro das reivindicações por seus direitos civis – surpreendeu as 

previsões sobre o desaparecimento dos índios no Ceará. Foi nesse contexto 

que, no início da década de 80, os Tremembé de Almofala, ao lado de mais três 

etnias — Tapeba, Jenipapo-Kanindé e Pitaguary —, começaram a se organizar 

enquanto movimento indígena no estado. Hoje, mais de quinze grupos se 

somam a essa luta, entre eles outros grupos Tremembé, nas proximidades de 

Almofala, na região do Vale do Acaraú.  

Tal organização foi impulsionada pelo agravamento das disputas agrárias 

em decorrência da instalação, no final dos anos 70, de duas empresas - a 

Jereissati e a Ducoco S/A - entre as localidades de Varjota, Tapera e Batedeira, 

posteriormente, as duas empresas fundiram-se e, hoje formam um grande 



empreendimento que constitui, atualmente, o pior entrave na dura luta jurídica 

dos Tremembé pela demarcação das suas terras. Este processo se mantém 

atravancado desde o início dos anos 90, quando foi feito o estudo de 

identificação e delimitação da Área. Mais recentemente, os conflitos se acirram 

com a inserção, nesse cenário, de criatórios de peixe e camarão e empresas de 

energia eólica. Todos esses empreendimentos impactam diretamente as áreas 

onde moram os encantados, o que é visto com muita preocupação pelos 

membros do grupo, conforme os depoimentos revelam. É aí onde os discursos 

políticos sobre a demarcação das terras e a devastação ambiental à qual estão 

sendo submetidos por esses empreendimentos encontram eco na cosmovisão 

do grupo, nos saberes e práticas que envolvem seres encantados.  

A região ocupada tradicionalmente pelos Tremembé constitui uma área 

às margens do Oceano Atlântico, repleta de dunas, rios, manguezais, lagoas e 

mata. Tal cenário vem se transformando radicalmente nas últimas décadas, em 

decorrência da devastação ambiental promovida pelos empreendimentos 

citados. Muitos dos trabalhos elaborados sobre os Tremembé nas duas últimas 

décadas mencionam tais conflitos, destacando a luta travada entre as lideranças 

indígenas e as empresas que atuam na Área, entretanto atores centrais nessas 

disputas têm sido desconsiderados nesses trabalhos: os encantados.  

Neste trabalho, parto do pressuposto que, para compreender as relações 

em jogo nesses conflitos, é preciso considerar as ações dos encantados na 

gestão espacial, pois os espaços de Almofala são ocupados e geridos não só 

pelos humanos - índios e não índios - mas também por seres encantados que, 

tanto quanto os outros, agem sobre e transformam tais espaços. É comum nas 

narrativas referentes a tais seres a afirmativa de que eles privilegiam como lugar 

de morada espaços "naturais", como beira de rios, lagoas, beira do mar, dunas, 

mangues e matas. Assim, há uma constante preocupação com a preservação 

desses lugares para garantir a presença dos encantados ali, pois isso garante, 

por consequência, a proteção não só dos espaços, como também daqueles que 

deles cuidam e com eles estabelecem relações "respeitosas". Para melhor 

elucidar tal questão, recorrerei a uma narrativa que me foi contada por um rapaz 

sobre uma pescaria que havia planejado com um amigo. Os dois saíram de casa 

na moto que havia comprado recentemente, chegando ao mangue, quebraram 

uns galhos e puseram-nos sobre o banco da moto, como forma de protegê-lo 



contra o sol. Depois disso, passaram ambos a procurar caranguejos pelo 

mangue, mas o trabalho foi em vão, pois voltaram para casa levando apenas 

alguns siris que mal serviam de refeição. Ao chegar em casa, o rapaz foi 

acometido de fortes dores no corpo e na cabeça que só foram curadas pelas 

rezas de uma pajé a quem ele recorreu. A pajé o alertou de que ele havia levado 

uma pisa2 do Guajara, o encantado do mangue, que o havia castigado pelos 

galhos quebrados em vão, e, ainda, salientou que ele mereceu o castigo 

aplicado, pois não havia respeitado o encantado que ali mora.  

Depoimentos como este revelam que a descrição e análise das narrativas e as 

práticas sobre as paisagens onde moram os encantados descortinam a relação 

que os índios estabelecem com o ambiente onde vivem. E é isso que pretendo 

elucidar aqui.  

Trago, neste artigo, algumas questões apontadas por mim na pesquisa 

que ora desenvolvo no Doutorado em Antropologia Social da Universidade de 

São Paulo, cujo objetivo é investigar as relações entre tremembés e encantados 

frente às transformações territoriais postas em curso na Área  

Indígena. Neste trabalho, tentarei sintetizar as questões mais essenciais da 

pesquisa, a começar pela caracterização dos seres encantados que habitam a 

região de Almofala, para, em seguida, focar nos conflitos territoriais e na forma 

como humanos e encantados reagem a eles.  

 
Os encantados e suas moradas  

 

Entre os Tremembé, quando o mote da conversa são os seres encantados 

que habitam a região, as histórias se multiplicam. Quase todos tiveram ou 

conhecem alguém que teve alguma experiência com estes seres. Entretanto, 

isso não torna fácil a tarefa de descrevê-los, pois suas aparições estão sempre 

envoltas de perigos e mistérios. Além disso, a ontografia desses seres também 

é muito variada e difusa. Tenho observado que as descrições giram em torno de 

dois eixos: há os que definem os encantados como sendo os seres que habitam 

as matas - em geral a Mãe d'Água, o Caipora e o Guajara - e aqueles que 

compreendem o reino dos encantados como sendo formado também pelos 

                                                        
2 Uma surra 



caboclos, ou seja, os personagens do panteão umbandista, como o Zé Pilintra, 

a Rainha Iemanjá, a Maria Padilha etc. Evidentemente, os que incorporam a esse 

grupo os personagens da Umbanda são membros que estão ou estiveram 

ligados a tal religião.  

Estes dois eixos têm alguma concordância, como por exemplo em relação 

às moradas dos encantados, que são as paisagens de Almofala classificadas 

como "naturais", assim, a degradação que atinge tais paisagens, tem também 

consequências para os seres que nelas moram. Além disso os encantados são 

descritos como entes que podem, eventualmente, ser malévolos, pois têm o 

poder de lançar feitiços, mas, em geral, atuam no auxílio das dificuldades 

cotidianas vividas pelos membros do grupo - curam doenças, reatam amores, 

arranjam trabalho, afastam maus espíritos... Alguns desses seres são membros 

do grupo que, após a morte, incorporaram-se em algum animal e continuam, 

assim, materializados neste mundo. Há outros que, mesmo não tendo 

necessariamente atravessado a experiência da morte, passaram a viver numa 

dimensão encantada, que pode estar, muitas vezes, bem próxima a nós, embora 

seja invisível para a maioria das pessoas. Somente alguns têm o dom de 

estabelecer um contato mais direto com os encantados. Estas pessoas precisam 

desenvolver esse dom para estabelecer contato entre encantados e humanos e, 

assim, trazer à humanidade, as dádivas da cura e outras benesses ofertadas por 

tais seres àqueles que "têm merecimento".  

Na minha pesquisa de mestrado, abordei as práticas curativas das pajés 

- pessoas que incorporam os encantados e curam através deles. No trabalho de 

dissertação (GONDIM, 2010), destaco que há duas categorias de pajés no 

grupo, uma que se refere a um cargo político - todos os grupos indígenas têm 

um cacique e um pajé que os representa frente ao Movimento Indígena, que, no 

caso dos Tremembé, é o pajé Luis Caboclo - e outra categoria que se refere às 

pessoas - índias ou não - cujas atividades rituais envolvem incorporação. 

Todavia, além do termo "pajé" vários outros servem para fazer alusão a tais 

pessoas, como pai ou mãe de santo, pajé de trabalho, curandeira ou curandeiro, 

entre vários outros. Alguns também recorrem a termos como macumbeiros ou 

feiticeiros, usados, em geral, para se referir a tais pessoas de forma pejorativa, 



relacionando suas curas a atividades demoníacas.3  

Durante o mestrado, trabalhei com quatro pajés, Dona Elita, Dona Maria 

Bela, Dona Lucrécia e Dona Francisca. A primeira mora na Varjota, a segunda 

na Praia e as duas últimas na Tapera45. Excetuando Dona Maria Bela, que 

começou a desenvolver seu dom ainda criança, todas as outras relatavam que, 

embora desde crianças apresentassem sinais de vidência, somente depois do 

casamento suas correntes arriaram de vez, obrigando-lhes a procurar um pajé e 

dar início aos trabalhos de cura. Elas contam, conforme detalho na dissertação, 

que - não se sabe exatamente por qual motivo - "Deus" confere a algumas 

pessoas o dom de se comunicarem com os encantados. A elas cabe  

procurar alguém mais experiente que lhes possa ajudar desenvolver este dom 

e, assim, controlar a experiência da possessão, já que, quando começam a se 

manifestar, não só os encantados, mas também espíritos malfazejos podem 

tomar conta de seus corpos a qualquer hora, tirando-lhes o sossego.  

Em todas elas, a experiência da revelação é contada como algo muito 

doloroso, uma fase muito dramática de suas vidas, pois seus sintomas eram 

concebidos por muitos membros do grupo como loucura. Nas entrevistas que 

realizei sobre o assunto, as pajés recorriam à ajuda de seus respectivos maridos 

para contarem detalhes dos fatos, pois diziam não guardarem muitas 

lembranças, já que perdiam os sentidos quando as entidades as possuíam. Na 

maioria dos casos aqui expostos, como já mencionei, tal chamado se faz após o 

casamento, principalmente, depois de terem o primeiro filho. As mulheres 

começam a mudar de humor e recusam-se às tarefas domésticas, deixando de 

                                                        
3 Sobre a religiosidade do grupo, é preciso destacar que, por tratar-se de um antigo 
aldeamento, as marcas da religião católica são muito fortes, a Igrejinha de Nossa 
Senhora da Conceição de Almofala, erguida na época do aldeamento, é um importante 
marco espacial para o grupo. Nos últimos anos, o número de evangélicos entre o grupo 
tem aumentado significativamente, sobretudo através da ação de missionários da 
Missão Novas Tribos que, em suas pregações, alertam os fiéis para o risco de se 
recorrer a tais práticas, pois, segundo asseveram, tratam-se de práticas demoníacas.  
 
4 A região da Grande Almofala compreende várias localidades, as quais os membros do 
grupo dividem entre as da praia - que ficam entre o rio Aracati-Mirim e o mar, são elas: 
Praia de Almofala, Barro Vermelho, Lameirão, Panã, Camboa da Lama, Mangue Alto, 
Aningas do Mulato, Cabeça de Boi, Passagem Rasa, Curral do Peixe, Urubu e Boa Vista 
– e as das mata que ficam depois do rio, abrangendo as localidades de Varjota (Varjota, 
Tapera, Batedeira I e II, Praia do Caboré, e Camondongo) e Córrego João Pereira (São 
José, Capim Açu e Cajazeiras).  
 



lado o cuidado com os filhos e as casas. Contam que o pensamento começa a 

ficar distante e elas não conseguem desenvolver as tarefas a elas concedidas.  

É muito comum narrarem que, ao entrarem em contato com objeto 

trazidos do mar nas pescarias dos maridos ou irmãos, como búzios, conchas e 

mesmo as redes de pesca, ou quando se molhavam nas águas do mar, dos rios 

e lagos, elas tinham alucinações e chagavam a desmaiar. Quando tais sintomas 

se intensificavam, as entidades tomavam conta de seus corpos, as fazendo agir 

de forma extraordinária. Os sintomas só cessavam quando recorriam a rituais de 

Umbanda e iam, aos poucos, aprendendo a controlar as incorporações. A partir 

de então, elas começavam a incorporar tais seres somente em rituais realizados 

nos seus centros, como elas chamam os pequenos galpões que constroem nos 

terreiros de suas casas para realizarem as incorporações. Seus centros são bem 

simples, constam neles apenas uma mesinha que serve de altar e portam 

imagens de santos católicos e entidades de Umbanda. As próprias pajés, bem 

como as pessoas que a elas recorrem, denominam tais rituais como trabalhos 

de Umbanda, mas usam também outros termos para referirem-se a eles, como 

tundá, trabalhos de encantados ou, como afirma Dona Francisca, "de encante. 

Meu trabalho é da família de Umbanda, é dos encante do mar, da mata, do 

Maranhão... Tudo é trabalho de encante, da família de Umbanda”.  

Já nos eventos políticos do grupo, as lideranças sempre se referem a 

práticas curativas que envolvem encantados como trabalhos de encantados. Ou 

seja, na medida em que se faz necessário demarcar diferenças identitárias, tais 

trabalhos assumem, no discurso político do grupo, um lugar de diferenciação em 

relação aos trabalhos de Umbanda, praticados por não índios. Entretanto, a 

forma como os Tremembé apreendem os encantados e os rituais a eles 

relacionados vai bem mais além das questões étnicas, mas revela a cosmovisão 

dos Tremembé, conforme fui percebendo, na medida em que avançava na 

investigação.  

Aproximadamente um ano depois de defender a dissertação de mestrado, 

voltei a Almofala com a equipe responsável pela elaboração do laudo pericial 

para o processo de demarcação da Área. Foi nesse momento que comecei a 

delinear os esboços desta pesquisa, pois, ao denunciar os processos de esbulho 

de suas terras, os Tremembé ressaltavam veementemente a preocupação com 

os encantados que, como eles, também estavam vendo suas moradas 



destruídas pelas ações predatórias que os assolam nas últimas décadas.  

Percebi, então que as relações entre índios, encantados e espaços 

precisavam ser consideradas para muito além das narrativas e práticas rituais 

das pajés. Minhas análises, até então vinham privilegiando as representações 

sobre espaços, tempos, cosmos... Mas não eram suficientes para dar conta do 

entendimento acerca dos encantados, pois, para isto, esta análise deveria 

romper com uma visão dualista entre o indivíduo e o mundo.  

Até então, os trabalhos desenvolvidos sobre os Tremembé, ainda que 

levem em conta a presença de seres encantados que habitam os arredores de 

Almofala, não trazem esses seres para o centro das disputas territoriais. E é isso 

que pretendo fazer aqui: Perceber os encantados como seres plenos de 

intencionalidade e que, como tal, agem sobre os espaços e as pessoas que neles 

vivem. Pretendo, então, lançar-me ao exercício de uma antropologia simétrica, 

nos moldes propostos por Latour (1994), quando postula que a antropologia, 

enquanto uma ciência fundada no contexto da modernidade para compreender 

os não-modernos, introjetou nos seus conceitos e práticas a distinção entre 

natureza e cultura, permanecendo assimétrica, na medida em que evitava 

estudar os objetos da natureza e se limitava ao estudo das culturas. Para torná-

la simétrica, precisamos estar situados num ponto intermediário, de onde 

possamos observar a atribuição de propriedades humanas e, também, não 

humanas. Reconstruir-se tomando como partida o princípio da simetria tem sido 

um dos grandes desafios lançados à antropologia contemporânea, e o que 

pretendo é, também, lançar-me a este desafio, trazendo os encantados, bem 

como os elementos a eles associados - as águas, areias, conchas, matas, 

pedras e árvores de Almofala - para o centro da vida social dos Tremembé. 

Compreendê-los não somente como uma representação social, mas como 

agentes plenos de intencionalidade e que interagem com os seres visíveis, 

formando complexas redes de relações.  

Assim, proponho-me, neste trabalho, a saltar em um enorme abismo 

aberto ao longo da história das ciências entre o humano e o natural. Os 

encantados, não somente controlam os fenômenos e as coisas que 

classificamos como "naturais", eles são as coisas em si. Ao se referirem às 

plantas, por exemplo, eles apresentam suas propriedades curativas como o 

encante da planta. Segundo vários depoimentos colhidos, cada planta tem seu 



encante, mas só alguns conseguem percebê-los através de uma série de 

habilidades que vão desenvolvendo na interação com o mundo.  

Interagir com as plantas e os lugares, é, antes de tudo, uma experiência 

sensorial. Não se trata, portanto, somente de criar representações sobre o 

mundo e tudo que o cerca, mas de compreender a relação entre o ser e o mundo, 

como mutuamente construída. Assim, as considerações propostas por Ingold 

(2000) serão muito caras a esta pesquisa. Buscando inspiração na 

fenomenologia de Merleau-Ponty, Ingold concebe a relação homem-mundo 

como sendo recíproca e multissensorial; que envolve o ver, o falar, o escutar, o 

tatear, o cheirar... Enfim, todos os sentidos são mobilizados na percepção do 

ambiente, percepção esta, é preciso ressaltar, que ele não apreende como 

sendo apenas uma forma de dar significado ao mundo, mas uma experiência 

através da qual o ser humano vai desenvolvendo habilidades, ou seja, ele busca 

desconstruir a ideia de um ser abstrato que dá sentido ao mundo para dar lugar 

a um ser no mundo.  

O que pretendo é desvendar quais questões os Tremembé formulam na 

lida com os espaços, salientando que considero a relação estabelecida entre 

ambos (tremembés e espaços) enquanto uma relação social, posto que os  

espaços, bem como as entidades que neles moram, têm agência. Os espaços 

não são inertes nem, tampouco, estão à mercê das vontades humanas, ao 

contrário, há muitos elementos das paisagens - visíveis ou invisíveis - que podem 

ser alterados dependendo da decisão dos encantados.  

Compreender a forma de ação dos encantados, entretanto, não é tarefa 

fácil, pois, como já afirmei aqui, suas aparições estão sempre envoltas de perigo, 

pois há sempre o risco do contato provocar uma passagem sem volta para o 

mundo dos encantados. São comuns as narrativas que contam os riscos pelos 

quais alguns pescadores passavam ao se apaixonarem por Mães d'Água que, 

também apaixonadas, queriam levá-los consigo para o fundo das lagoas onde 

moram.  

Assim, no intuito de compreender melhor como agem estes seres, resolvi 

fazer uma etnografia dos lugares no quais eles costumam aparecer, como 

lagoas, mangues e matas.  

 

Lugares encantados  



 

Como já exposto aqui, qualquer paisagem "natural" está susceptível à 

aparição de encantados, entretanto, há alguns destes seres que constroem 

residência em determinadas áreas, como no caso da Lagoa Verde, na localidade 

de Barro Vermelho, onde em vários depoimentos as pessoas afirmam ser a 

morada de uma Mãe d'Água. A lagoa é chamada assim por abrigar uma mata de 

tabuba5, por isso, está sempre verde, tingida pelo grande tapete de capim que 

alcança toda sua extensão. Em vários depoimentos colhidos em campo, diz-se 

que a Lagoa Verde jamais secou, pois é lá que Mãe d'Água usa a água para 

seus afazeres domésticos. Eu nunca colhi em campo um depoimento em que 

uma pessoa afirme ter visto, ela mesma Mãe d'Água - encantada que habita as 

lagoas -, Caipora - ser das matas - ou Guajara - Pai do Mangue -, mas todos 

afirmam que pessoas bem próximas já lhes haviam visto. Dona Maria Lídia conta 

que seu pai, nesta mesma Lagoa Verde, avistou, certa vez uma moça de pele 

clara e longos cabelos que se banhava na Lagoa, derramando água sobre si 

mesma com uma concha de ouro. Ao avistá-lo a moça, assustada, mergulhou 

na Lagoa e sumiu. Entretanto, deixou cair a concha. Seu pai, sem pensar duas 

vezes, foi pegá-la para levá-la consigo como prova do que havia presenciado, 

todavia, ao aproximar-se, a pequena concha, tal como sua dona, sumiu. Quando 

ele, ao chegar em casa, contou o acontecido para familiares, informaram-no de 

que ele havia tido muita sorte de a concha ter sumido antes do seu toque, pois, 

caso estivesse tocado no objeto encantado, ele também se teria encantado, 

deixando de ser visto pela maioria das pessoas.  

Essa é só mais uma das diversas narrativas colhidas onde se contam 

encontros com Mãe d'Água, que mora na Lagoa Verde. Confesso que, depois 

de tantos depoimentos, quando decidi fazer uma etnografia desses espaços, 

esperava deparar-me mais com certas prescrições em relação aos encantados, 

conforme me era relatado. Muitas pessoas que trabalhavam no mangue ou nas 

lagoas, por exemplo, falavam que era necessário presentear os encantados que 

lá moravam para que tivessem sucesso nas suas atividades. Entretanto, o que 

percebi foi que as referências a eles fogem do cotidiano. Dão-se em situações 

                                                        
5 A tabuba (Typha domingensis) é uma espécie muito comum em espelhos d'água e, na 
região, é utilizada na confecção de esteiras e pequenas balsas para pesca nas lagoas.  
 



que fogem do trivial, como quando alguém se perde nas matas ou quando têm 

alguns sintomas corporais e atribui estes sintomas a ação de encantados.  

Conta-se que, na Lagoa Verde, mesmo nos anos de seca, há um buraco 

bem no meio da lagoa que jamais havia secado. É o buraco da Mãe d'Água, 

onde ela se banha e, por isso nunca havia deixado faltar água. Nos últimos anos, 

entretanto, a estiagem tem sido mais severa, não só ocasionada pela falta de 

chuva, mas pelo incremento do agronegócio do coco que necessita de muita 

água para se manter e, assim, tem como consequência o agravamento da 

estiagem. Diante desta situação, nos últimos meses de 2014, antes das 

primeiras chuvas do inverno de 2015, o tal buraco que jamais secara já não era 

mais um espelho d'água, mas uma lama de onde brotava apenas o capinzal de 

tabuba, sem peixes, impossibilitando a atividade da pesca, tão comum em todas 

as lagoas da região. As explicações a esse fato são muitas, a maioria das 

pessoas, quando questionadas sobre o assunto diz apenas que Mãe d'Água 

resolveu mudar-se daquele local, pois a ação dos homens tem provocado a seca 

da lagoa e, por isso, tem afastado não só Mãe d'Água, mas vários outros 

encantados das matas que preferem, nos últimos anos, mudarem-se para 

lugares onde "ainda há natureza" onde possam viver com tranquilidade. Isso 

suscita algumas questões que pretendo aprofundar no decorrer da pesquisa, 

pois denota uma certa limitação das ações dos encantados sobre os fenômenos 

"naturais".  

Com a escassez d'água na lagoa, os pescadores obviamente estavam 

impedidos de pescar nela no momento da minha pesquisa de campo. Havia 

apenas duas senhoras que, todos os dias iam até a lagoa colher tabuba para 

fazer esteiras. Fui apresentada a ela por Dona Maria Lídia, a quem procurei após 

o retorno a campo para perguntar sobre o cotidiano da lagoa, pois, durante um 

tempo da sua vida, ela morou bem perto do lugar e conhece bem as famílias que 

moram nos arredores. Ela me levou à casa das duas irmãs, mas alertou sobre o 

risco de elas não quererem contribuir com a pesquisa, pois não apoiam o 

movimento indígena, ainda que, conforme me relataram em seguida, se 

considerem "descendentes de índios". Todavia, ao contrário do que Dona Maria 

previu, elas foram bem receptivas e demonstraram muita simpatia pelo meu 

interesse na produção de esteiras de tabuba e pelo trabalho das duas na lagoa.  

O que intenciono aqui é detalhar o cotidiano desses lugares e, por isso, é 



necessário descrever não só a paisagem em si, mas as relações que estabeleci 

com as pessoas que se dispuseram a me apresentar tais lugares e, mais do que 

isso, a relação que estas pessoas desenvolveram com estes lugares ao longo 

de suas vidas.  

Dona Mazé e sua irmã, Dona Luísa desde bem cedo, aprenderam o ofício 

da produção artesanal de esteiras. Ambas, embora tenham relações de 

parentesco bem próxima com os índios, "não se assumem" como tremembés. 

Desde que o grupo começou a organizar-se enquanto movimento indígena, no 

final dos anos 80, houve muitas divergências entre os que entraram na luta e 

resolveram "se assumir" como índios e os que, mesmo reconhecendo sua 

ancestralidade indígena, fato inegável às famílias que compõem o povoado, 

preferiram não aderir ao movimento político. Assim, a comunidade é dividida 

entre os "de fora" - ou seja, aqueles que não têm quaisquer vínculos de 

parentesco com a comunidade -, os índios e aqueles que são índios, mas "não 

se assumem". É muito comum, quando perguntamos se alguém é índio, a 

resposta "é, mas não se assume", como é o caso das duas irmãs que colhem 

tabuba na lagoa. Ambas moram num terreno situado ao lado da Lagoa e 

levantam ainda de madrugada para iniciarem suas atividades artesanais, que 

começam com a colheita da palha de tabuba, que, após ser colhida na lagoa, é 

estendida em estirões ao sol, para, depois de secas serem amaciadas e 

trançadas, conforme revelam as imagens abaixo. Durante vários dias, eu 

chegava na casa das duas ainda no escuro da madrugada, para sair com elas 

para pegar tabuba na lagoa. Depois disso, voltávamos para casa e íamos 

preparar o almoço, enquanto eu procurava conversar sobre a vivência das duas 

no lugar. Depois do almoço, procurava dar uma volta pelas casas próximas, onde 

havia algumas pessoas que costumavam lá pescar até bem pouco tempo, antes 

de ela secar quase totalmente.  

Em nenhum momento, durante todos esses dias, observei alguma 

prescrição em relação aos encantados por parte das duas, muito embora, 

quando eu tocasse no assunto, elas assegurassem que lá era, de fato, a morada 

de uma Mãe d'Água. Contavam muitas histórias de conhecidos que já as havia 

garantido tê-la visto banhar-se naquelas águas. Ainda assim, diziam não temer 

a encantada, pois esta nunca as havia incomodado.  

Passei então vários dias frequentando a Lagoa Verde e as casas da 



vizinhança, onde as pessoas contavam que se utilizavam da lagoa para 

banharem-se e pescarem, quando ela estava cheia. Outras lagoas que também 

foram contempladas estão situadas nas localidades da Batedeira, cuja a lagoa 

leva o mesmo nome da localidade e, na Tapera, a lagoa do Luís de Barros, onde 

também vive Mãe d'Água. Diferente de outros encantados, como Caipora e 

Guajara, que são referidos no singular, tratando-se de um ser, em relação à Mãe 

d'Água diz-se que elas são muitas e espalham-se entre as lagoas da região. 

Nessas duas localidades, entretanto, passei menos tempo e tive mais dificuldade 

de frequentar as pescarias, pois estas eram, na maior parte dos casos, 

empreendidas por homens, então, assim como as caçadas, é um terreno bem 

ardiloso para uma mulher sozinha, pois se trata de um ambiente essencialmente 

masculino. Assim como a pesca no mar, que nunca tive a oportunidade de 

presenciar pela mesma razão. Há, entretanto, pescarias feitas por mulheres, 

essas sim, renderam-me mais material etnográfico, conforme relatarei adiante.  

Outro lugar privilegiado dessa análise eram os mangues, lugar onde vive 

Guajara, também chamado de Pajé do Rio ou Pai do Mangue. Durante os dias 

em que visitava a lagoa Verde, na volta para a casa onde fico instalada, no final 

da tarde, costumava acompanhar algumas jovens da vizinhança que moram 

quase à beira-mar e caminham na praia no fim da tarde. Eu me propus a ir com 

elas no intuito de observar, também, o cotidiano da praia, um lugar significativo 

nas narrativas colhidas em campo. Caminhávamos até bem próximo ao mangue, 

lugar onde algumas delas costumam coletar mariscos nos finais de semana. 

Quando falávamos sobre tal atividade e eu perguntava sobre a presença de 

encantados na área, quase todas elas tinham alguma história para contar a 

respeito. Diziam que os mais velhos recomendavam que levassem algum 

presente ao Guajara para não correrem o risco de ser importunadas por ele nas 

suas tarefas, entretanto, quando me propunha a ir com elas coletar mariscos, 

raramente via alguma delas adotar tal procedimento na prática cotidiana.  

Além de mangues e lagoas, as matas também estão entre os lugares 

favoritos dos encantados. Quando se fala em mata nativa ou algo do gênero, os 

membros do grupo sempre citam a localidade da Passagem Rasa como um dos 

últimos redutos de "mata virgem". Nesta localidade, desde as primeiras 

pesquisas de campo do doutorado, dois interlocutores foram muito importantes 

para mim: Seu Zé Domingos e seu filho, Manuel. Com eles, fiz várias 



caminhadas pelas matas, nas quais eles me iam explicando coisas sobre a 

vegetação, as propriedades curativas das plantas e as histórias entre eles e os 

encantados que costumam aparecer por aquelas matas.  

Em várias dessas incursões nas moradas dos encantados, quando 

andava com Seu Zé Domingos, eu observava que, algumas vezes, mas não 

sempre, ele levava consigo um pouco de fumo e deixava embaixo de alguma 

moita como presente para o Caipora, para que não fôssemos incomodados nas 

nossas andanças. Ele me explicava, entretanto, que os encantados demonstram 

sua presença através da experiência sensorial. Dificilmente eles são vistos, mas 

são sentidos. Eles provocam sensações corporais, como arrepios, 

desorientação, além de, eventualmente, como me foi relatado várias vezes, 

embora não tenha presenciado isso em campo, eles têm o poder de prover ou 

não animais para caça ou pesca. No dia em que Pai do Mangue, Mãe d'Água ou 

Caipora resolvem, por algum motivo, não dar animais aos pescadores ou 

caçadores, eles voltam para casa sem nada. Além de castigar aqueles que não 

têm uma conduta devida em relação às suas moradas, os encantados também 

se manifestam para ajudar pessoas que estão passando por apuros. Da mesma 

forma como um encantado pode fazer com alguém que esteja caminhando nas 

matas se perca, ou seja, mesmo conhecendo bem os caminhos da região, não 

consiga se orientar para achar o caminho de volta, ele pode fazer o contrário: 

ajudar alguém que anda perdido pelas matas ou curar alguma enfermidade. Seu 

Zé Domingos me contou de um episódio no qual estava abrindo uns cocos para 

dar de comer às galinhas quando cortou o dedo com o facão. Ele conta que 

pegou o caminho de volta para casa com o corte sangrando muito, assim, ele 

teve a ideia de procurar algum remédio entre as plantas que encontrava. Assim, 

ele raspou um pouco da casca da primeira árvore que encontrou e pôs na ferida, 

o que foi em vão, pois o sangramento não parou. Mais à frente, encontrou outra 

árvore que, esta sim, fez parar o sangramento. Ele conta que foram os 

encantados que, com dó do seu sofrimento, ajudaram-no a achar um remédio 

adequado.  

Em muitas das caminhadas que fazíamos pela mata, Seu Zé Domingos e 

seu filho, Manuel, me diziam que descobrem as propriedades curativas das 

plantas através da experiência, isto é, pelo olhar, pelo cheiro, pelo tato, pela 

textura, pela forma, pela cor... E assim, experimentando a planta, deduzem a sua 



serventia. Trata-se, portanto, de uma experiência que mobiliza todos os sentidos 

na percepção do ambiente. Assim sendo, as relações do sujeito com o ambiente 

que o cerca não podem ser apreendidas de maneira dualista como um ser que 

simplesmente cria representações acerca do mundo ao seu redor, ao contrário, 

as coisas do mundo interagem num movimento contínuo e recíproco e é essa 

interação que constitui a vida social (Ingold, 2000).  

E as narrativas sobre os encantados descortinam essa forma de interação 

entre os Tremembé e o mundo que os cerca. Um mundo cheio de encantes, 

surpresas, perigos... Estar em contato com encantados é sempre - como a 

narrativa acima expõe - um grande risco. Várias são as histórias de pescadores 

ou caçadores que, descuidados, foram encantados por seres com os quais ele 

se depararam nas suas rotinas de trabalho. A reação que quase todos têm a 

qualquer sinal da presença dos encantados é evitar o encontro, como o exemplo 

da história abaixo, contada por Manuel:  

Eu saí aqui, pra tirar umas vara pra fazer essa porteira 
ali. Isso era meio dia, bem meiodião! Eu pulei aqui o 
arame e saí pra lá pro mato, aí eu peguei a vareda, 
peguei a varedinha vindo de lá. eu digo, 'eu vou tirar 
aqui bem no pé da vareda as vara que é pra ficar fácil, 
né, d'eu botar pra fora, que elas tando bem no pézim 
da vareda..., Aí eu fui e tirei as vara. Comecei a tirar, 
de cabeça baixa aqui, tirando, tirando, já tinha torado 
assim bem umas cinco ou seis, de cabeça baixa aqui 
bem no pézim da vareda, no pézim da vareda... Aí 
quando eu escutei bater assim pra frente, bater vindo 
de lá pra cá. Como que fosse uma pessoa vindo de lá 
pra cá por dentro do mato. Dentro do mato, andando 
na vareda por dentro do mato, batendo no mato, de lá 
pra cá, aí eu maginei até assim 'é gente que tem ali no 
mato tirando pau também', que aí nesse mato aí a 
negada tiram vara, o que precisa, eles tiram aí no mato, 
né? Aí eu digo, 'é gente que ta tirando vara'... eu 
imaginei que era um senhor que tem ali que ele tava 
fazendo uma casinha de taipa e eu imaginei que era 
ele que tava tirando vara também pro mode envaroar 
as parede, né? Aí eu também não me importei, eu 
escutei aquela zoada e também não me importei, eu 
digo 'é o véi que ta ali tirando vara também', aí fiquei... 
aí eu fui e disse assim 'tendo gente de lá pra cá na 
vareda, ele vai passar bem aqui onde eu to, aqui no 
pé... aí fiquei ali tirando vara e vinha de lá pra cá essa 
zoada (...) aí eu sei que eu esperei né? fiquei ali tirando 
vara, tirei o tanto das vara que eu ia tirar, aí quando 



chegou assim bem perto de mim, aí calou. aquele jeito 
daquela pessoa que vinha de lá pra cá no mato calou. 
Aí calou, eu tirei as vara, botei num monte (...) quando 
eu cheguei lá, onde tinha parado a zoada, quando eu 
olhei o rastro no chão, se tinha rastro de alguém, se era 
gente mesmo que vinha de lá pra cá, se tinha rastro de 
alguém lá por onde tinha parado a zoada, aí eu olhei 
prum lado, olhei pro outro, que lá é assim meio limpo 
[referindo-se ao chão de areia branca de praia, no lugar 
por ele especificado não havia muitos arbustos] reparei 
o rastro, se tinha rastro de alguém, se não tinha... Aí eu 
não vi rastro de ninguém, não vi rastro de ninguém. Aí 
eu digo "rapaz, mas que zoada era aquela no mato, que 
parecia gente e não era ninguém?" Também eu 
imaginei logo "isso aí só pode ser alguma coisa". 
Também eu vim de lá pra cá ligeiro, peguei meu feixe 
de vara, botei no ombro, vim m'embora e lá ficou [risos] 
depois eu imaginei logo, 'isso aí só pode ser os 
encantado, a visão logo do mato aí". Tem muita... tem 
muita... essas coisa aparecem...  

 

Durante os últimos meses de campo, Manuel e seu pai, Seu Zé Domingos, 

com paciência me explicaram a lida com os roçados, as propriedades das planta, 

falaram sobre a diversidade da fauna e da flora da região e me contaram muitas 

histórias de encantados. Isto porque, como trabalham na agricultura e na pesca, 

estão frequentemente em lugares onde encantes costumam se manifestar, então 

tal contato é inevitável. Na mesma conversa acima, Manuel conta sobre um dia 

em que estava pescando com choque6 e conseguiu prender uma grande traíra 

dentro da armadilha, porém, quando foi tirá-la de dentro, ela desapareceu. Ele 

explica que se tratava da Mãe d'Água que se transformara em traíra para 

assustá-lo e afastá-lo de suas moradas.  

A ciência e sabedoria devem ser compreendidas enquanto processos que 

se desenrolam das relações com os encantes. Estas relações desnudam o que 

eles chamam de "segredos da natureza", logo, a compreensão de como os 

Tremembé concebem a existência das coisas - vivas ou não - só pode ser 

alcançada através da relação com os encantes. O depoimento a seguir, de Seu 

Zé Domingos, é muito elucidativo:  

Aí é antigo, desde o meu conhecimento de menino, que 
vem vindo... A gente escuta, mas não vê. A gente às vez 

                                                        
6  Armadilha para pesca feita artesanalmente com varas e cordão de tucum.  
 



se espanta, quem já sabe aí nem se preocupa, mas a 
pessoa que não sabe, vendo aí fica assanhado... É que 
nem o assobieiro, o assobieiro, eu não sei na cidade, mas 
aqui pelo mato, nos meses do inverno, quando ta no 
inverno, não é toda noite, mas a gente escuta muito o 
assobio dele. É uma coisa que não tem quem diga o que é. 
A gente escuta, mas não vê, eu pelo menos, eu nunca vi 
não, escutar eu escuto, mas vê não... É sistema de 
encante. Sistema de encante, é... É as coisa que a gente 
tem aquele sentido que existe, mas ninguém nunca 
encontra, é assim como que seja... Encantado, que tem o 
nome, mas ninguém nunca acha o dono. Porque tem o 
dizer assim, "tudo o que tem nome tem o dono, o menos o 
segredo do encante". É como o segredo da natureza. Aqui 
em riba da face da terra, não existe um sabido pro mode 
ele me dizer o significado do segredo da natureza, pode 
fazer o que fizer, mas não tem... Tem aquela história dos 
cientista, que vai acontecer... Às vez quando acontece, 
mas eles erram, que nunca é uma coisa certa. A natureza, 
ela faz e desfaz. Você já percebeu isso?  

 

Como podemos perceber, ele articula o termo "natureza" com o poder dos 

encantados. O "sistema de encante" é a própria ação daquilo que ele chama de 

"natureza". Em muitas das nossas caminhadas pelas matas, quando me 

mostrava alguma planta e falava sobre suas propriedades curativas, ele repetia 

"na natureza tudo é encantado!". E quando eu perguntava se alguma planta tinha 

o poder de curar, ele nunca dizia "não". As plantas cuja propriedade curativa era 

conhecida por ele, ele falava sobre, quando não, ele afirmava que "o encante 

dessa planta ainda não foi descoberto", ou seja, o poder curativo que emana das 

plantas é o seu encante. Por isso os encantados conhecem tais propriedades e 

podem auxiliar nas curas.7  

O discurso do pajé Luís Caboclo na I Assembleia do Povo Tremembé, em 

2009, também nos ajuda a compreender melhor a questão:  

Este sol que ilumina, ele tem um poder tão grande que (...) 
só ele clareia o mundo, clareia tudo enquanto, ele pode 
clarear a cabeça de todos nós. Ele tem uma sabedoria tão 
grande, ele tem uma rapidez, uma velocidade, que a gente 

                                                        
7 Um caso etnografado na Amazônia indígena que tem me ajudado bastante a refletir 
sobre o conhecimento os Tremembé acerca das plantas e suas classificações é o de 
Oliveira (2012), no qual a autora analisa os saberes e enunciados dos Waiãpi sobre as 
plantas, no intuito de alcançar como os membros do grupo se relacionam com o 
ambiente da floresta e os seres que a compõem.  
 



não percebe. Você pega um avião e você viaja o dia 
todinho e não atravessa o Brasil se for o caso, e ele anda 
muito rápido. E o sol todo dia atravessa o mundo, bem 
devagarzinho, ninguém vê ele se mover e todo dia ele 
atravessa. Ele se impõe aos avião, com tanta velocidade e 
ficam no meio do caminho, é uma rapidez... É conforme a 
rotação e aí ele faz aquela globalização todinha. Isso é 
muito complicado. Por conta disso, ele é muito perigoso, 
porque ele convive o mundo inteiro, ele não convive só aqui 
em nós não, ele vive todos e todas, ele clareia tudo! E isso 
é muito com, isso faz parte da cura, faz parte de tudo. A 
medicina tradicional, as árvore, elas têm um poder de 
espírito que é muito grande, e faz parte do lado espiritual, 
porque elas, porque elas são viva. Os espírito (...) a 
maioria, eles vive debaixo das árvore, eles procuram as 
árvore. (...) Eu não sei ler, não sei nada, mas eu aprendo 
com o tempo, ele é que é professor de todo mundo, além 
da visão que a gente tem, a gente aprende. Eu vi uma frase 
aqui (...) lá na Tapera, ’tão brocando o mato, aí disse que 
ta aparecendo lá uma frase, que diz que é uma voz, uma 
coisa... Não sei se é os menino inventado, mas mesmo 
sendo inventando, tem lenda que elas são muito 
produtivas, elas são verdadeira. (...)Se uma voz fala 
dizendo que “’tão tomando meu espaço e eu moro aqui e 
eu quero viver aqui...” e aquela coisa... E essa voz fala e 
ninguém vê nada que fica assim, um tipo duma 
assombração. Os espírito, eles têm o lugar de morar, o 
lugar de viver. Agora com a civilização, com a tirada das 
mata, é que isso acabou, mas antes... Não sei se em todas 
as aldeias tinha, mas os Tremembé com certeza tinha. E a 
gente conhece esse segredo. Quando era pra botar uma 
casa, ia lá uma pessoa determinada ou uma pessoa que 
tivesse conhecimento e aí praquela pessoa dar o lugar da 
casa. “Eu queria botar nesse continente aqui, mas eu 
queria que você desse o lugar pra eu botar”, e aí aquela 
pessoa sai, vai lá num horário da noite, e aí correge aquela 
área, e aí, com a continuidade, uns se regalam pelo calor 
da terra, aquele movimento, aí ficava ali naquele 
movimento sozinho, aí dizia “o lugar da casa é aqui. Aqui 
não pode, aqui não pode, pode aqui”, “não, mas eu queria 
aqui”, “se você botar aí, aí é doentio aí não dá, não pode, 
aqui você não vai se dar bem, porque você não vai ter muita 
felicidade, bote aqui!” e era lá o lugar. (...) aí não era mais 
o silêncio que dizia, era as árvore que dizia. As árvore 
diziam onde era pra botar, que tem tudo a ver com a 
ciência. (...) ás vez a pessoa diz assim”fulano só véve 
doente, a família toda doente, é um azar e tal... Tem tudo 
a ver com o local que você mora. Às vez você... Existe uma 
lenda que diz assim “Te mudas de região, que tu mudarás 
de posição!”  



 

As narrativas acima nos ajudam a compreender sobre o que exatamente 

os Tremembé falam quando articulam o termo "natureza". Conforme o pajé, as 

coisas no mundo se movimentam porque são encantadas. Há uma ciência dos 

encantados que movimenta o mundo. Até então, os trabalhos produzidos sobre 

os Tremembé - inclusive o meu, no mestrado - consideravam os encantados 

como seres que controlam as "forças da natureza". É o que dizem muitas das 

narrativas colhidas entre os Tremembé. Entretanto, não se leva em conta se 

aquilo que eles chamam de "natureza" é o mesmo que nós chamamos. Com 

base nos dados etnográficos aqui expostos, sugiro que não. Em sua etnografia 

sobre os índios pescadores, Oliveira Jr. (2006) coloca os encantados num papel 

de mediadores das relações dos Tremembé com o que o autor chama de 

"natureza". Assim, os encantados estariam em outro plano, uma dimensão 

"sobrenatural" da qual eles protegem a "natureza", que é visto como algo dado.  

Nas minhas investidas em campo, o que tenho visto, porém, é que estas 

dimensões não estão propriamente separadas. Os encantados não estão "fora" 

da natureza - em uma instância sobrenatural - protegendo e cuidando de seus 

recursos. Os elementos que classificamos como "naturais" - águas, matas, 

pedras e dunas - são, eles próprios, encantados. Eles portam em si mesmos um 

encante, saindo, pois, das esferas de "mediadores" e atuando diretamente nessa 

relação.  

Talvez aquilo que chamamos de "natureza", para os Tremembé, seja uma esfera 

que engloba a noção do que chamamos de "sobrenatureza". Os encantados não 

estariam, assim, numa esfera "sobrenatural" que englobaria uma esfera 

"natural". Admito aqui, entretanto, que estas afirmações ainda precisam ser 

amadurecidas e melhor esclarecidas nas próximas idas a campo, até a 

conclusão desta pesquisa, consolidada na tese.  
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