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INTRODUÇÃO

o presente relatório pretende dar conta

das

atividades desenvolvidas no período de trabalho de campo ju~
to ao grupo étnico Tremembé do lugar chamado Varjota,

dis

trito de Almofala, município de Itarema,,·. Ceará, bem

como

do que se refere à: pesquisa de

caráter documental e

-g)'.'a"f.l.6a desenvolvida a nível local raú e Fortaleza.

nos municípios

p)iblio

de Aca

Essas ativinarles foram realizadas no

p~

riodo de O 6 de janeiro a :0:3 de -~ fevereiro do corrente ,o

que

como se percebe, constitui uma alteração do cronograma

ori

ginalmente apresentado.. Tal se deve, em parte pela d í.f LcuLda
de de conseguir passagens aéreas para a região Nordeste

nes

te período, o que atrasou nessa partida, e em parte pelo rit
mo

intenso e produtivo em que foi conduzido o trabalho

em

área, como se comprovará no cronograma exposto a seguir,

o

que fez core que deixassemos Almofala em dir~ç~o de Acaraú

2

dias antes do previsto.
Vale à pena . relembrar que o projeto de pesqui
sa

original~ente apresentado e aprovado com a concessão

da

Bolsa de Auxilio à Pesquisa pelo Programa de Pôs-Graduação em
Antropologia S~cial do Museu Nacional

-u;RJ,

pretendia

continuidade ao trabalho de pesquisa na área Tremembê

dar
ini

ciado com um survey desenvolvido no período de janeiro-fevere~ro de 1988, porêm visando intensifica~ a problematização
de algumas questões referentes à etnicidade e organizaç~o p~

lítica de determinada "sub-ãrea" da referida ãrea indigena:

03

~ comunidade da Varjota.

t

necessário salientar que as atividades

de

pesqu,i.sa e o tr.abalho de campo foram desenvolvidos com o

a

poio inestimável de Carlos Guilherme Octaviano do Valle(can
didata aprovado no processo de seleção de mestrado do PPGAS
em 1988 e bolsista do CNPq, categoria aperfeiçoamento

tipo

B, orientando do Prof. Dr. João Pachéco de Oliveira Filho)
sem o qual a empresa não teria se materializado.

Sua dispo

sição e seu espírito pertinaz foram fundamentais

e imprimi

ram um ritmo intenso ao trabalho, em se considerando o
pode que dispúnhamos.

tem

As despesas concernentes ao desloca

menta e manutenção de Carlos Guilherme Octaviano do

Valle

foram financiadas pelo convênio PETI/PPGAS - CNPq,inscrição
n9 50.30.22/88.8.

Sua inserção e interesse nas

ati·vdldàdes

de pesquisa se prescrevem pelo própri~ título do Plano

de

Trabalho de sua bolsa do CNPq: "Terra, etnicidade e
r;i.a:

os

grupos ~tnicos -dó 'Estado 'do ',Ceará e a luta pela pr~

teção oficial"; que se orientou de pesquisa coletadas

em

campo, no survey

es

de 1988, e também daqueles de caráter

tritamente documental e teórico, tendo contribuído também,
decisivamente, na elaboração do projeto que foi apresentado
a este Programa.
No

momento, o pesquisador Valle, encontra-se

elaborando um ensaio sobre a trad~ção oral Tremembê

e suas

implicações político-estruturais na organização deste grupo
étnico.

t

preciso notar que as atividades de pesquisa

dos respectivos pesquisadores estão inseridas

no bojo de um

- :- . ---;-,·.
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projeto

de maior· escara,

Oliveira

Filho,

rio e tradição
nas na região

coordenado

que se intitula,
cultural:

estudo

do projeto

do nosso

fetuada

em outras

cão comparativa
originário

organização

1

comparativo

relatório

de estadia

período

localidades

perspecti~as

do material

Pacheco

de

ttmiéas·,territó
de grupos

indíge-

e no Nordeste".

constitui-se

e também

sustentados,

de fato efetuadas,
de desdobramentos

de uma

cro

e da pesquisa

em campo

no Ceará

entre os objetivos

e as realizações

finai algumas

"Fronteiras

Calha Norte

O presente
nologia

pelo prof. João

e

de uma avalia
pelo ;p~ojeto
apontando

-~~no

do trabalho

e de

coletado1

Especificações
maiores e mais detalhadas do trabalho
po
dem ser obtidas cotejando o presente relatório com a de
talhada Prestaçao de Cam.tas apresentada à Contabilidadedo Departamento·ae
Antropologia.

·-::rr:1~-· •• ,·,- ...• -

·-
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---···--·~

05

CRONOLOGIA

A cronologia de ativ~dades que se segue

pr~

cura ser a mais factual e objetiva possível e descreve a tra
jetÓ'r±a que seguiu a nossa pesquisa e o roteiro de nossa

es

tad~a em campo, procurando, na medida do poss!vel, dar conta

dos limites e do alcance

da nossa empresa, bem corno das conPara·

d·ições de possibilidade em que esta s e desenvolveu.

que faça sentido, alguns esclarecimentos prelim~nares se

fa

z.em necessários.
Privilegiamos proceder tal como haviámos

fei

to no período de survey, ou seja, não diy~d~pdo t~refas, was
realiz·ando-as em conjunto.

Isso s~ deve ao fato de ambo s e§_

tarrnos interessados em manter coptato com a totalidade
membros da comun~dade.

dos

~e a primeira opção nos teria permi-

ttdo ampliar o alcance do trapalno, a segupda nos perm~tiu ~
~ecutâ-lo com densidade na medida e~q.ie constantemente

tro

câvamos impressões sobre as mesmas experiências compartilhad.as_~: cobejando

anot.a'ççies,

etc.

pem cont az que

í

tarefas colo~ava-nos o problema de articular d~as
as d~stintas de pesquisa num momento
nâa terj:a

de·

a d vf.s âo

trajetóri-

a E9steriori, o

que

po ss fb Lj.Lt.ado a co ns t ant;e d Ls cu.ss âo sobre o

apd,~

mento do·trabalho e os redireciona~~nto~ operados a

partir

d,esta_
Hospedamo-nos no me~~o local durapte toda nos
'

sa estadia, resultado de uma comb;i,paç~o previa do prõpr~o g~
J?O anterior a nossa chegada, visto já estarem ctentes

l__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

·----~m.-••·--
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ta.

Aceitamos

tativa

inicial

sos grupos

a proposição
de circular

domésticos

~esmo

indo contra

a nossa

péla área, hospedando-se

nos diversos

momentos

eEpeE

em diver

do trabalho.

Ape

sar de parecer uma decisão unânime

como aparentam ser

das as decisoes por aqui~

descobrindo que algu -

acabamos

to

mas pessoas acharam que nós deveríamos nos hospedar em lugares diferentes durante nossa estadia e sugeriram que

assim

o fizéssemos da próxima vez, antevendo a possibilidade devol
tarmos a área.

Assim assentados e procedendo da forma

indi

cada, demos início ao trabalho tendo em mente o que foi

pr~

posto no projeto com relação à metodologia da pesquisa.
06/01 - Chegada em Fortaleza.

l ,,/'

Conversa com Maria Amélia Leite, missionária
do CIMI, atuante

na área Tremembé.

08/01 - Viagem de ônibus para Almofala.
Estadia na vila sede do distrito. Contatos com
moradores locais, da praia de Almofala e

Bar

ro vermelho.
10/01 - Passagem pelo Barro Vermelho e Lamei-·
rão.
1

1

Neste local visitamos José Raimundo Jacinto.,

1

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Ru

1

i

rais de Itarema.

1

Varjota, na margem direita do Rio Aracati-Mi-

I·

rim.

Às 18:00hs partimos para

Hospedamo-nos na residéncia de

a

Agosti

nho Félix Jacinto e família durante todo

o
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nosso período de estadia em campo.
11/01 - CQ_nversarnos informalmente neste

dia

Pedro Raimundo Rodrigues, Raimundo Lagoa e ou
tros.
À

noite participamos de urna reunião no

salão

comunitário da Varjota, na qual tomaram

PªE

te quase todos os membros da comunidade, oca~
sião em que anunciamos nossa chegada e o obje
tivo do nosso trabalho.

i

12/01 - Demos início ao censo genealógico

1

la casa de Maria Bahia e Mundoca, experirnen

li·

tando a ficha pela primeira vez.

1

pe

1 _,./

l

Foi a única ficha que preenchemos no dia. Gra
vamos uma entrevista com Maria
ca.

Bahia

Cônversamos informalmente com

e Mili"ldoAgostinho

sobre o cercamente da terra da Varjota ~ pela
própria comunidade e o "problema das estacas"
e dos postes de eletricidade instalados indevidamente dentro da terra da Varjota.
1BY01 - Presenciamos, na casa da Graça, um rnu
.

/

tirão das mulheres da Varjota

(prática comum)

nas fases de preparação e beneficiamento

de

/

algodão para fiar e tecer.

Gravamos ca~tigas

e conversas na ocasião e documentamos fotogr~
ficamente.
o censo

f·

Ainda· neste dia prosseguimos

genealógico

visitando'

mais 2 grupos

com
d-9_

08

A

mésticos.

noite, gravamos entrevistas

com

Marciano e Raimundo Tucum.

"i4/01

C~m o auxílio de Marciano, continua~-

mos o censo genealógico e o rastreamento geográfico do córrego Preto, tendo percorrido e~

tão 6 grupos domésticos e fotografado a
ão.

regi

Ã tarde gravamos uma entrevista com

Waldir e à noite presenciamos um

II

o

rêzo'1

(v~

riação local do reizad0) na casa de Raimundo
Lagoa no Amaro.
15/01 - Entrevista gravada com

o velho Gonç~

lo e familiares ã r~speito da formação histórica da Varjota e da comunidade local.

À noi

te houve um encontro da comunidade ao lado do
salão comunitário, onde homens e mulheres con
versaram sobre assuntos de· '.interesse local

e

imediato: a visita e recepção ao Pe. Clayton
{da Diocese de Itapipoca e que exerce

traba

lho pastoral na Varjota) e o transporte de es
tacas àe madeira para o cercamente do
comunitário da Varjota.

Nesta mesma ocasião,

homens e mulheres resolvem dançar o
e a "aranha11(danças

roçado

camaleão11

11

típicas locais, assim

co

mo o "côco") para nós,que fizemos registro fo
tográfico.
roens,

Permanecendo na companhia dos

ho

conversamos com eles sobre assuntos

va

riados e de relevância étnica~

a visita dos

09

funcionários da FUNAI em 1986,
cão dos agentes

sociais

a

qualific.e_

que percorrem

a àrea,

1

da comunidade

)

o contraste

j

"povo da A],:rnofal~11,

'

pesca

'

frente ao

o alggamar e a questão

l

munidade

da

da var

no rio Aracati-Mirim, o confronto

jota com a E~presa

1

da Varjota

Du Côco, o contraste da co

da _varjota com as comunidades

que

J

tiveram sua situação

regularizada via desapr~

1

l

priação pelo INCRA no município de ITAREMA

r

M1neirõ,

!

Barbosa, Sagüim, cõrrego das

Moças,

Palmeira, Corrente.
16/01

r

!/

- Pela manhã retomamos o censo

genealó-

j

gico que havíamos interrompido no dia

l

or, percorrendo mais 4 grupos domésticos.

l

tarde,

assistimos

palestra

de Zé Raimundo

sal~o comunitário sobre o batismo

1

l

tância

anteri

do ponto de vista de ser

A
no

e sua irnpoE
cristão,

se

gui~a de celebração da missa do Pe. Clayton.

i

l

Registramos

!

parte da comunidade estava presente, inclusi-

1

o evento

fotografando-o.

Grande

ve, pessas vindas de outras comunidades.
1

A

/

j

noite houve um "rêzo" em louvor ao Pe Clayton

j
I

1

l

1
1

l
1

no terreiro em frenbe ao salão, ocasião
que trocamos impressões com o clérigo

em
sobre

o trabalho pastoral.
17/01 - Gravamos entrevista com'Jovêncio

e

prosseguimos com o censo genealôgico percor -

~'c!'!'":!"''!'!.

-
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rendo mais 7 grupos domésticos.
com Agostinho e Conceição

Conversamos

sobre a "afecção"

da macumba frente·aos cristãos, os macumbeiros da Varjota e os

problemas internos

de

vida aos conflitos verificados em função des
sa prática religiosa no seio da comunidade.
18/01 - Conduzidos por Raimundo Lagoa
correremos boa parte da extensão do

peE

traves-

11

sào11, linha cercada qüe constitui a fronteira entre as terras da varjota e as terras
Empresa Du
área.

À

cõco

da

e fotografamos a geografia da

noite, visitamos a casa de Chico La

goa onde também realizamos o censo genealógi
coe

ampliamos a outros grupos domésticos das

redondezas e do Córrego Preto~

os filhos do

Chico Lagoa, Deusdete, Waldomiro,
ca, Soiza e Raimundo Cabôco ~

Mané Maro

totalizando 9

fichas.
19/01 Conversamos com Francinê que depois nos
levou até os limttes da Varjota com a firma,
na faixa de caminho

que nos leva atê o sít~o

Tapera Du Côco onde moram os antigos ha~itantes da Tapera, de lá expulsos pela firma e ho

je trabalhando na mesma.

A

tarde, prossegui-

mos com o censo genealógico pelo Amaro,
pletando 11 grupos domésticos neste dia.

com
No

salão comunitário, à noite, a Varjota recebeu

. . ·-·-- ·:::m:;

11

a visita do ex-candidato à Prefeito de

Itare

ma pelo PT, Joaqutm Cruz e do Presidente

do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarema
~ê Raimundo.

Discutiu-se a campanha eleito -

ral, os "camfnhos II da derrota, os candidatos e
membros do PT e sua honesttdade partidária, a
passagem do candidato Cruz do PT para o

PDT

e o agene~amento estim~lado pelo próprio

nes

sa ocasião para a salda dos filiados do PT na
Varjota para o PD?..
20/01 - Continuamos o censo genealógico

pela

manhã percorrendo maip 7 grupos domêsticos.
t

Ã tarde, na casa de Chico Nézinho, particíp~-

//
1

mos de uma €elebraç~o das CEBs dirigida por A

!
i

!
!

go~tinho Jac~nto e q~e depois de tenni.nà:le· cqg
tinuou com a festa de aniversário da filha do
dono da casa.

21/01 - Tendo v;i:.sitado 7 grupo? domésticos pe

la manhã completa.JTIOS o censo genealógico para
a
/

ârea

gu~sa.

do Varjota.

Fecha-se um ciclo da

A tarde, t;i.vemos uma conversa

pe~
infor

mal co~ Marciano, Ratmundo Lagoa e Alcir
bre questões politiças

em

so

De noite ros

geral.

deslocamos para o ~ítio Tapera Ou C6co à casa
de Estevão Henrique, q~e já nos esperava,

.

-

on

de gravamos uma entrevt~ta com ele e lsaura.

Em s equ Lda , teve lugar um "z êzo " com a

-

,,_

-

pr~

---· .··- •..........--
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sença de toda·população da vila e depois

va

rias manifestações de canto e dança numa casa
selecionada ça

do

camaleão, aranha, salameu, da~

São Gonçalo -

pelo Dola -

ambos cegos

mo guardiães das
locais.

presi;:lidás.

pela Isaura

são.:considerados

e
co

mais· autênticas tradições -

Registramos estas manifestações e: em

fita cassette.
22/01 - Passamos a manhã e parte da tarde

em

companhia de Estevão Henrique, comqaai: já

ti

nhamos desenvolvido boas relações anteriorme~
te, na sua residência na·vila Du Côco. No fim
da tarde, atravessamos o rio Aracati-Mirim em
direção ao Lameirão onde haveria celebração das
CEBs na casa do Mané Paciência, dirigida

p~

lo ~ê Raimundo, como de costume todos os

do

mingas.
25/01 - Pela manhã fizemos uma visita na
ia de Almofala, à casa do cacique
Vicente Vianna,
/

Tremembé

que encontrava-se em

para o Piauí em seu barco lagosteiro.

pr~

viagem
Â

tar

d±nna, jâ de volta ao Lameirão, r: conversamos
com zé Raimundo ã respeito da campanha eleito
ral de 1988, dos caminhos sinuosos do PT

na

ocasião e os impasses que foram evtdenciados
para o diretório do partido em ?tarema, da mu
dança polltica do ex-candidato a Prefeito

p~

13

lo PT para o PDT e as ~mpltcações da sua

reu

n±ão com a comunidade da Varjota; da questào
da ter~a e o sindicato de ltarema e suas dire
trizes de admtnistração interna e os projetos

de agenciamento sindical junto aos trabalhad~

.

res rura~~ da Almofala e-da Itarerna corno

um

todo; do fltU{o e refluxo de apoio político da
Igrej~ e da Diocese de Itapipoca, respectivamente, ~s CEBs e ao ~indtcato.

24/01. - V~agem do Lameirão para o município e
cidade de Acaraú, a 35Km de distância de

mofala, aproximadamente. !tarerna era

Al

distri

to de Aearaú e ê nos cartórios desta ~~didade
que tenc~onávarnos encontar materiais relevantes para o nosso ~rap~lho~

25[01 - Inlçio da pesquisa nistôrico-cartorial junto aos ltvros de regi~tros de compra
venda de ;lmóveis no 29 Cartór;io da Cidade

Acaraú, priori~ando a· ârea do m~nicípio de
t.ar-ema ,

Partimo$

e
de
I

do ú.lt ;i.ino livro de registro

o de n<? 2.,..;f
/

26/01 - Proppe9uimento

da pesquisa de documen

I

tação cartorial no 29 Cartõrio de Acaraü.
27.{01 - Interrupção da pesquisa cartotial com

o seguinte inv~ntârio: foram cenferidos e

fi

chados totalmente os ltvros 2-F e 2-E e parte

. ----· ------· ~- ----,··--~------. ···-r--··1·
•

(1,

-
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do 2-D.

Cada·livro de registro de compra

venda de imóveis possui 300 páginas de
culas de registro de imóveis.

e

matri

Os 3 livros

O)n

sultados abrangem o período de 10 de março de
1983.até os dias atuais, ou seja, o livro 2-F
está ainda em utilização.

Deve-se ressaltar

que o 29 Cartório de Acaraú possui toda a

do

cumentatão de registro eartorial que vêm

des

de a criação da Comarca de Acaraú ~

o que po

de ser verificado até pela presença de livros
de registro de compra e venda de escravos
constituindo-se num riquíssimo manancial -1 de
informações a ser oportunamente explorado.

A

inda neste dia voltamos para Itarema.

28/01 - Assistimos à cerimônia de posse

da

nova diretorta do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Itarema,

que ocorreu nas inptalações

da Escola Municipal de 19 Grau Marieta

Reis,

com a presença de autoridades oficiais e

da

Igreja -- o recém-eleito Prefeito de Itarema,
Edson Rios, membros da CPT da Diocese de
pipoca~
rais

e representantes de sindicatos

de outras regi?es

do Cearâ

~

Ita
ru

Sobral,Qui

xeramobim, Itapipoca, além de representantes
da FETRAECE e de trabalhadores rurais e
dores do município de ltarema.

Foi feita

documentaç~o fotográftca do evento.

mora
a

:.:.Ainda

neste dia, voltamos de Itarema para Fortaleza

--
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por meio de transporte gratuito que nos

foi

fornecido pelo veiculo de propriedade da

CPT

da Diocese de Itapipoca.
29/01 - À tarde, conversamos com a missionâri
a do CIMI Maria Amélia Leite.
~0/01 - Visita ã 3~ Divisão Regional do SPHAN
Pró-Memória em busca dos documentos do proce~
so de tombamento da Igreja de

Nossa

Senhora

da Conceição de Almofala, restaurada e reaber
ta ao público em 1984.

Tomamos contato,

en

tão com o registro fotográfico feito pelo
quiteto Josê

ar

Rescala, do SPHAN ,no·~ano de::1939,:

quando es.teye em Almofala e observou a
ção Tremembé residente no local.

popul~

Os negati -

vos originais da documentação fotográfica

de

Rescala está localizada em São Paulo na 9~ Di
visão Regional do SPHAN.

Não nos foi

possí

vel firmar contato com o diretor regional

da

SPHAN nesta ocasião.

n~/01 -

/

Na maphã, visitamos o Departamento de

Ciências Sociais da UFC e em seguida a

Bibli

/

oteca do Centro de Humanidades da referida
1

u

ntversidade, onde iniciamos pesq~isa biblio
gráfica local.

Reproduzimos 2 volumes intei-

ros. e partes de outras obras.

Ã tarde

versamos novamente com Maria Amélia Leite

con

e

~ noite com o Dr. Pinheiro que, na ocasi~o,d~

- ·-- ..•.•
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fendeu o processo de regu·larização da . posse
das terras da Varjota pelo usucapião coletivo
corno adequado à s í.t.u aç âo ,

Foram arrolados .. as

suntos à respeito do processo, das particulariedades do "povo da Varjota", de suas

per~

pectivas atuais e futuras e também de

que~

tões políticas que oco~rem na comunidade,

no

município-de Itarema e, em termos gerais,

no

Ceará.
01/02 - Realizamos outra visita à UFC nos

de

partamentos de Ciências Sociais e Arquitetura
e também à Biblioteca do Centro de
Humanida
des ~ procura de outros materiais teóricos _e
liter&rios da "questão Tremembé" e da

histó

ria do Ceará colonial e provincial.
02/02 - F~z.emos outra visita à 3~ Dr do SPHAN
Pró-Memória onde após muita dif~culdade,

nos

foi possível consultar os relat.órios e materi
ais do tombamento da igreja de Almofala,

sen

do que nos foi proibída a sua reprodução

xe

rográfic~.

Tendo em conta tal dificuldade,oE

/

tamos por contar com~ doc~mentação existente
/

pa DR do R~o de Janeiro.

A

t~rde,

estivemos

com ó fotógrafo Marcos Guilherme Vteira

da

silva que há 15 anos realiza pesquisa fotográ

fica estética entre os Tremempé de Almofala,
tendo

res;i.d,ido com eles

por 7 anos.

{.
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03/02 - Retorno ao Rio de Janeiro
a

A cronologia descritiva que acabou de ser
presentada destaca os eventos, situações e trajetos que

-

ram importantes do ponto de vista do que foi proposto,
tendo

nenhuma pretensão de esgotar. todas

das e experiênciadas.

fo
nao

as situações

vivi

Sua ,densidade é·,relativa. Ela

busca,

antes, dar uma idéia da multiplicidade de sentidos da obser
vação

etnográfica e dos vários ri.Ive í.s de dados com os quais

estamos agora operando, sua quantidade e qualidade~

que

serao ·mais especificados adiante.
Gostariamos de fazer algumas observações. To
dos

.os nomes citados~

do~

exceto quando ~ndicado e qualific~

são moradores da Varjota com que convivemos e aprese~

tam-se grafados tal como s âo refei:idos usualmente -

dispo

mos,· porém, dos nomes próprios de todos nas fichas do
so genealôgico.

cen

O deslocamento na ãr~a da Grande Almofala

foi todo ele feito a pé, assimccano na área da Varjota,

im

plicando em que percorrêssemos grandes distânc~as como

fi

car~ claro pelo mapa exposto adiante.
<

Dessa f0rma pensamos ter deixado a rede

de

/

relações e contatos que nos foi possível estabelecer

duran

te a nossa estadia em campo e fora deste.

traba

Estamos

lhando, no momento, numa qualif~cação indiv~dual dos

.

-

infor

mantes, depoentes e contatos que mantivemos, para que localizemos socialmente as nossas tnformações.

,.-~
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AV'J\LIAÇÃO

Tentaremos agora proceder à revisão e redimen
sionamento dos objettvos proposfos no projeto de pesquisa

o

riginal de acordo com a prática efetiva de campo que tivemos.
Assim, visamos perceber o gevido alcance de nossos

intentos

iniciais, bem como a proce~ência de algumas das hipóteses lan
çadas em questão.

Não se pretende analisar o conjunto

do"

material de pesquisa coletado em campo, pois isso demanda um
amadurecimento do exercício analíttco que não pode ser apres
sado.

Correndo o perigo de uma exposição algo grosseira

e

dos~dadose incorreta do ponto de vista. metodolôgico, nos ar
riscamos aqu~ a uma teorizaçfo preliminar dos mesmos em funcão de tendências gerais que constatamos.

Privilegiamos,por

tanto, reconstituir cada ~m dos cinco objetivos propostos
cotejá-los um a.um, tentando dar conta do.que foi
Adiante, avançamos alguns dos procedimentos de

e

efetivado.

_9rganizàção

do ·mater,tal que estamos encam;i.nhando para melhor _:qualificar
os dados e as fontes.

a)

O enfoque da história oral e das

origens

COII\Uns~.do "povo da Varjota'' fo;L apreendido consideravelmente
As referências históricas comuns, ao lado da. afirmação
pre

sem

i,nvest;i,da de um parentesco comum de uma "cont,inuidade'~for

mada por uma traj etária histórica part,iculo.r, esteve ,- aempr e

presente.

As entrevistas gravadas com

Maria Bahia, Mundoca,

Gonçalo M~rciano, Jovêncio e Marc;i,ano mostram n~tidamente

a

impôrtância dada aos relatos histór~GOS e que remontam a

um

passado comum, a .uma -

se

puder expressar assim

-

Famili

11
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aridade hist9rica11•

Também na forma de determinadas

pess2

as serem detentoras privilegiadas da tradição oral da
nidade -

comu

inclusive, podemos pensar numa "divisão etária"do

saber, que justificaria as qualificações pessoais

internas

no que concerne as práticas discursivas.

Há que se destacar a conciliação de uma
cursividade histórica local junto com os pareceres

dis

genealó

gico.s fornecidos pelos informantes quando desenvolvíamos
censo.

A

o

qualificação narrativa de que "todos formavam uma

grande família" esteve pre~ente no trajeto do censo do

iní

cio ao fim e assim fundia-se a mesma genealogia numa

mes

ma história, o que também podia ser dito da mesma forma,mas
ao contrrio -- a mesma história numa mesma genealogia.

Nes

se caso, parece-nos que história e genealog!a do "povo

da

Varjota" podem ser vistos como "relatos" que se confirmam. ·

b) A hip6tese da vinculação das representa~~.
çÕes de ordem histórica com as práticas

ue

resistência

grupo frente aos conflitos que lhes afetam precisa

i

do
lidar

i

com o getalhàmento da 'história da~atuação pol!tica (cotidia

1

na mesma) do grupo e de como são referidos os argumentos êt

l
1

1

1

i

nicos e de gênese histór~co-genealógica comum dentro

1.

situações de interesse político concreto •. O conflito éntre

1

l

\

i
(

l
1

das

os Tremembé do local chamado Varjota e a Empresa Du C6co SE!!.
vede

campo ident~f~cador de tais vlnculações e isso é

cebido tanto no que os informantes nos aisseram à

respeito

de suas práticas comunitárias de oposição às attvidades

,-,

• ,.,. ·

e ···-e

Jr::::,,.

~ .•• •

-~,-~'.'...__._!_~

peE

da·

. _,., ··~ ... ··- ;. . .r,~-- ....

, . . ,,..,__...•..•
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ºfirma11,

como no outro campo de

disputas entre os oponentes:

o processo legal de regularização da posse da terra da

. Var

jota por usucapião coletivo, onde partes contrárias manifestaram-se e os depoentes da Varjota argumentaram historicamen
te o direito de posse da terra.
Portanto, a qualificação das entrevistas e de
poimentos, gravados ou não, e dos documentos escritos

pod!;_

rao eselarecer estas questões.

e)

Visitamos outras localidades na área

que

podemos chamar de Grande Almofala, que inclui a Varjota, por
exemplo: Sítio Tapera ou Côco (Tapérinha), Barro Vermelho
Lameirão.

nes

Apesar do tempo lim~tado emq~e permanecemos

tas "sub:...âreas", pudemos perceber diferentE:!s apreensões
trajetória.dos hapitantes da Varjota.

e

da

Algumas positivas

e

oµtras negativas, mas todas se constitu~ndo em qualificações
de ordem comparat;i.va, como se estivessem lidando num.. ,, .. nivel
de diferenciação de unidades sociais.
O mesmo pode ser dito, acredi.tamos, quanto ãs
<

qualificações e julgamentos do povo da Varjota frente ã
té

da Almofala", ou das. "comun í.dad es " qu,e cons eçu í.r am
í

'

gen

11

-

regu

lariz..ar suas posses via desapropr;i.ação pelo INCRA, no municí
pio de rtarema e ralativamente próximas da Varjota

(comunid~

des do sagutm, Mineiro, Corrente, Cedro,.,.).
Em entrevistas gravadas, Estevão Henrique

e

Isaura, residentes no Sitio Tape~a ou Côco, fi~eram compara·ções ,ilustrativas com o"povo da Varjota"., qual,ificando-os sin

-·- --:.1
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gularmente e positivamente. - De outra feita, informalmente,
com Zeza, do Barro Vermelho, obtivemos outra apreensão
"povo da Varjota", agora referidos como

do

tiradores de

11

ra'' que "querem ficar com a terra toda".

ter

Essas posições dis

tintas dependem das revelações entre essas unidades sociais
frente a situações específicas.
pescadores de
(110

O caso do conflito

entre

rede ("a gente de Almofala"} e tarrafeiros -

povo da Varjota"} no Alagamar -

o "caso do alagamar11-

que se caracteriza enquanto uma disputa pelas formas

de

exploração dos recursos do rio Aracati Mirim, ê uma das con
dições e ao mesmo tempo símbolo dessa

demarcação contrasti-

va e comparativa.

d) O censo genealógico dos grupos domésticos
da Varjot~. foi plenamente realizado, tendo se
·a

eons t.íbiído

tarefa condutora da pesquisa na medida emque orientou

·nosso relacionamento com cada grupo individualmente,

o

permi

tindo-nos ampliar a nossa rede de relações no interior
Varjota e intensificá-la, alêm de nos proporcionar o
tato com informantes
variados.
<

da
con

Percorremos e registramos ,

assim, durante o tempo de nossa estadia em

área, 5

grupos

domésticos totalizando uma população de 341 pessoas

para

toda a extensão da Varjota.

O modelo de ficha revelou-se

bastante apropriado, já qu~ obtivemos um considerâvel preen
chimento dos itens da ficha para cada grupo doméstico.

sa

Es

atividade acabou por tomar bastante tempo e foi privile-

giada já que era nossa intenção, explicita no projeto,

am

·pliar e intensificar a nossa relação com o grupo nesse

mo
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mento

do trabalho.

t

de interesse notar ainda as formas

pelas

quais as pessoas "conferem" seus dados biográficos e de
nealogia, assim como :detectar a· importância da notação

ofi

cial, que são os registros de cartório.- Além do mais,

se

.ria interessante perceber as fragmentações engendradas

p~

los cartórios a partir dos-registros de nascimento ou
menta e que transformam as nomenclaturas familiares,
\.

g~

casa
des

caracterizando as genealogias reais.
Por intermédio das fichas do )censo genealógi
co, acreditamos poder constituir diversas hipóteses e objetivaç6es a respeito das relaçSes internas do "povo da

Var

·/

jota", do fluxo demogrãfico e de entrada e saída local

de

pessoas, assim como identificar certas configurações poílti
internas, facções, etc.

cas

e) Apesar do contato li~itado com os

mem

bros da equipe da Cdmissão Pastoral da Terra (CPT) da Dioce
se:-dâ·Ità:p,ipoca, que atua na área da Varjota, entrevistamos i,!2
formalmente o seu assessor jurídico, o advogado Dr. Pinheiro, que prestou-nos ajuda também no que tange à

hosped~gem

/

em Fortaleza assim que chegamos. Não conseguimos aprofundar
relações com o restante da ~guipe,-devtdo ao roteiro que e~
colhemos e aos l~mites de tempo.

No entanto, _presen~iamos

a_posse da nova Ptretoria do Sindicato dos Trabalhadores Ru
ráis de Itarema, situação em que a equipe da CPT por

meio

de àlguns de seus elementos marcava posição social bem defi
n!da no contexto político.

O mesmo pode

ser dito a partir

23

de outros

aoores

0

sociais presentes: o Prefeito recêm-elei-

to do Múnicípio de Itarema, sindicalistas de outras
ões, moradores da cidade da Almofala.
Não foi possível entrevistar nenhum represe~
tante da Empresa Du côco, nem o Juiz da crnnarca de

Acaraú

que presidiu o processo de usucapião coletivo requerido

p~

los habitantes da varjota, tal como haviámos preconizado
riginalmente.

Porém, mantivemos contato com o dono do

o
29

Cartório de Acaraú e escrivão do referido processo, Sr. Otá
vio Felipe Rocha, que nos deu o seu parecer à respeito

das

terras da Almofala, da terra do aldeamento ou da santa.
Por outro lado, se tivemos pouco contato com

1

I/

representantes da CPT no sentido de interrogá-los sobre
situação da Varjota, estivemos presentes à missa

a

celebrada

pelo Pe Clayton, da Diocese de Itapipoca, que foi celebrada
na Varjota.

Realtzamos farta documentação fotográfica

do

evento, bem como colhemos impressões dos participantes

no

calor da celebração.
Não devemos nos esquecer do papel desempenh~
do pela missionária do CIMI Maria Amélia Leite, que tem atu
ação incisiva na Varjota e. é um dos fatores sociais de maior
importância na intensificação dos "sent,imentos étn;i..cos"
cornun,idade.

Estivemos com ela diversas vezes e assim :·tam-

bém apreendemos nuances valiosas de campo de relações
diversos

da

atores sociais, especialmente dos agentes

nos que atu~m na área Tremembé e, no caso,

dos
exóg~

na Varjota •

. . . ·-·- ---- - . -- - . ·- , ---· - 31
' !
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DESDOBRAMENTOS

E PERSPECTIVAS

(FASE ATUAL DE ORGANIZAÇÃO

DO

ter dado uma idéia do que foi,

de

MATERIAL)

Esperamos
fato, o trabalho
guimos

traçar.

de pesquisa
De

e a rede de relações

que conse

acordo com os obj et.o s propostos, a obser

vaçao e o registro etnográficos só poderiam ser assim
diversos.

tão

Estamos começando agora a organizar o nosso

terial de campo, composto de diversos níveis, desde

ma
depoi

mentos e entrevistas gravadas ou transcritas em discurso i~
direto para o caderno de campo, até o fichamento de documen
tos

e bibliografia -

isso sem contar os dados

II

11

informais

que surgiram na medida do desenvolvimento da nossa relação
com o grupo e outros agentes, a caracterização das

·

i.situa-

çóes, etc •. ,. que vem a constituir boa parte das anotações de
campo.
Dada essa multiplicidade de níveis e de

ori

gens dos dados e informações coletadas, algo se nos impõs~
mo necessário e imprescindível para melhor qualificá-los: a
elaboração de um fichário de informantes e depoentes.

Pen

sámos nesse fichário como algo que venha a apresentar

fi

chas qualificativas contendo dados fundamentais sobre as in
formantes, sejam eles informantes locais ou extra-locais,m~

-

radares da·varjota, instituições, membros de outras entidades, etc.

Acreditamos que dessa forma estar-se-á dando

um

passo importante, também, na constituição dos atores

soei

ais e suas relações nesse processo.

para

Fundamentalmente

25

se entender o s~ntido dos dados, localizando-os nessa rede.
Para se ter uma idéia do material com o qual
estamos operando, apresentamos~ seguir dois quadros: o prí
meiro relativo à qualidade de fitas gravadas, os nomes
depoentes, o tempo da entr~vi~ta e o dia em que foi

dos

regis-

trada; o segundo com o número de filmes batidos, o dia e
situação registrada.

Tais quadros são, como

pode se

amplos e genéricos, mas são o primeiro enquadramento lizado

em campo -

Zidô"~

do material coletado

-

ver,
rea

ou antes, "prod:!:!_

Trata-se de uma sistematização primeira desse

terial para

a

facil'itar a operação e consulta do mesmo

ma
para

nós e para outros •
.

/

QUADRO 1 - Fttas gravadas.
Fita 1, Scotch ex 6QJ
Lado A: entr-evista com Maria Bahia e Mundoca, Salão de

reu

ntões, Varjota, 30',12.01.1989.
Lado

B: continuação, 20'.

Fita

2,

B~sf LH -EI,

601

-

Lado A: entrevista coletiva no "mutirão das mulheres"

da

Varjota (presentes: Diana, Maria Miguel, Maria Rita,Franci~:
ca, Diva, Ana Lúcia,

l1arisquinha,

Silva,

Alzira, Maria, Lui

za, Maria Rosa, Maria Loura, Aparecida e Graça), casa de Jo
sé Valdir dé Holanda e Maria das Graças de Souza, Amaro,30',
13.01.1989.
Lad0 B: continuação, 301

26

Fita

e

3, ~alt

46' -

Lado A: com defeito
Lado B: músicas cantadas por Diana, Maria Rosa e Francisca
no

Il\Utirão das mulheres", casa de José Valdir de Holanda e

11

Maria das Graças de Souza,

Amaro,

10', 13.01.1989;

cantadas por Lucrécia, casa de Agostinho Jacinto,

músicas
Amaro,

9', 17.01.1989.
Fita 4, Scoth ex 6Q1~
Lado A: entrevista com Marciano, Raimundo Tucum e Agostinho
Jacinto, casa de Agostinho Jacinto, Amaro, 30', 13.01.1989.
Lado B: continuação, 301•
Fitas,

scotch ex 60'-

Lado A: entrevista com Marciano, Raimundo Tucurn e Agostinho
Jacinto, casa de Agostinho Jacinto, Amaro, 301,
Lado B: continuação, 151;
sa do próprio,

Fita 6, vat

13.01.1989.

entrevista com Raimundo Tucum, ca

Varjota, 15', 21.01.1989.

e 46'

Lado A: entrevista com Waldir de Holanda, casa do prôprio,A

maro, 2311

14.01.1989.

Lado B: continuação, 23'
Fita 7, Scotch

ex

60."-

Lado A: entrevista com Waldir de Holanda, casa do próprio,A
maro, 101,

14.01.1989; cânticos

da cerimônia de natal (auto

ria de Maria Francisca "Diana" Cabral, varjota), ·

1

l

1
1

cantados

1

por crianças da própria comunidade, casa de Agostinho Jacin

1

to, Amaro, 71,

14.01.1989; trechos da festa do "rezoº, casa

1

de Raimundo Lagoa, Amaro, 13', 14.01.1989.
1
1
1

li
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Lado B: co~tinuação da gravação de trechos da festa do rezo,
10', 14.01.1989; gravação dos

cantos da dança da aranha,do

camaleão e da cantiga de rodá Itororô, executados em

fren

te ao salão de reuniões por diversos indivíduos, Varjota,101
15.01.1989.

ex

Fita 8, Scotch

6a'· ...

Lado A: entrevista com Gonçalo Marciano, casa do próprio, A
\

maro,~30', 15.01.1989.
Lado. B: continuação, 3a'.

ex

Fita 9, Scotch

60'

Lado A: entrevista com Gonçalo Marciano, casa do próprio, A
maro, 15' ,15.01.1989; entrevista com João Jovéncio dos

i ,,/

San

tos, casa do próprio, Amaro, 15', 17.01.1989.

1

Lado B: continuação da entrevista de João Jovêncio e cantigas_junto de sua esposa, Maria, 301,
Fita 10, Valt

e

17.01.1989.

46'-

Laqo A: cantigas e histórias contadas por João Jovêncio

e

Maria, casa dos dois no Amaro, 231,17.01.1989.
Lado B: continuação da entrevista com João Jovêncio, 10',17
de janeiro de 1989; conversa gravada com Maria Nunes,

casa

da próprta, varjota, S', 20.01.1989.
/

F;i.ta ll,

Scotch

ex

60J-

Lado A: entrev~sta com Raimundo Tucum, casa
jota, 30',

do próprio-,

Var

·2.1.01.1989.

Lado B: entrevista com Isaura, casa de Estevào Henrique, vi
la Du e6co,

!.__!1;::__~---

30', 21.01.1989.

!1
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Fita 12,

ex

Scotch

60'-

Lado A: entrevista com Isaura e Estevão Henrique,

casa

do

próprio, vila Ducôco, 30', 21.01.1989.
Lado B: continuação df entrevista com Estevão Henrique, 30',
21.01.1989.
Fita 13, Scotch Cx 60'Lado A: gravação de trechoi da festa do "rezo" (celebrantes
destacados: Isaura e Dola), no "aberto", vila Ducôco,

30',

21.01.1989.
Lado B: gravação de trechos da festa do rêzo,
7',21.01.1989; gravação de trechos da dança da
camaleão, do São Gonçalo, do salameu,
/

continuação,
aranha,

do

em casa de moradorda

vila Ducôco, 13', 21.01.1989.

QUADRO 2 - Filmes de Fotografia
Filme 1, asa 125,36 poses:
Dia-08.01 ã 11.01
Vila de Almofala e redondezas ....•.••.. 6
Praia de Almofala, m~lheres e crianças
pegando búzios para alimentação ..•.•.. 12
· Área do Barro Vermelho e moradores
/

lo

cais
Diversos, no Barro Vermelho e Amaro ••.

I

· ·pflme

2,

14
4

asa 125, 36 poses:

Dia 12.01 ã 15.01
•

Fotos de f~ação e mutirão das muiheres 15

•

Fotos da área do c6rrego Prêto,

1

ta

t:

VarjS?_
,. . . .., 2

29

--F6tos das meninas que cantaram a

can

ção da cerimônia de natal............

2

Homens e mulheres reunidos ao lado do
salão, na Varj ota.. • • • • • • . .• • • . • • • • • . .

6

Dança da aranha......................

4

Diversos na Varjota..................

7

Filme 3, asa 125, 36 poses:
Dia 16.01 ã 18.01
Missa do Pe Clayton na Varjota.......
Roçado coletivo em fase anterior
plantio e outras de roçado
já cultivado de algodão,

de

· f.àmili:ar
maniva, fei

jão e milho. Local: Amaro •.•••••••.•.
•

.

.

6
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Fronteiras entre Varjota e emprêsa
Ducôco., . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . •

6.

Diversos na varjota ••••••••••.•••••••

3

Filme 4, asa 125, 36 poses:
Dia 19.01 à 22.01
•

Fronteiras entre Varjota e

emprêsa

Ducôco, pelo lado do Amaro...........
.

•

/

Vestígios de cachimbo encontrado

num

campo de roçado da Varjota...........
/

Celebração da CEB na Varjota e

5

5

festa

de aniversário na casa de Chico Nézi~
nho •••..•.•.••••••••••••••••••••••.

~ • .

Diversos na Varjota e vila D~côco ••••

j

l
1

16

10

30

Filmes, asa 125, 36 poses:
Dia 22.01 ã 28.bl
Posse da diretoria do Sindicato

dos

Trabalhadorés Rurais de Itarema, ·.nes-:

.

sa cidade.

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Diversos na vila Ducôco e em Acaraü ..

11

Filme 6, asa 400, 36 poses:
'
Dia
28.01

Posse da diretoria -'do Sindicato

dos

Trabalhadores Rurais de rtanema .•••..

25

Outras....

11

. . .. .. ... . .... ... .... .. . . . .

Deve-se ressaltar que essa ttgrade havia

si

do pensada já antes de irmos à campo e foi operacionalizada
durante o trabalho,

na constituição organizada e

metódica

Existem, é claro, situações que não foram

fo

tografadas, bem como depoimentos que não foram gravados

e

do material.

sim transcritos para o caderno de campo em discurso
to;

indire

Isso não reflete uma diferença de importância a

nível

interno do material coletado, uns de maior outros de

menor

valor; mas sim de situações de imprevisibilidade ãs

quais

<

qualquer plano de trabalho está sujeito.
/

Estamos aos poucos transcrevendo as fitas

e

SÓ a partir da finalização desta

eta

pa poderemos completar e aprofundar o fichamento desse

ma

revelando os filmes.

terial de forma mais minuciosa, ficando ele, então,
de ser operacionalizado na redação de um texto
mais substantivo.

fácil

·alitalltico

Claro está, em função de tudo que

disse

mos, que a própria organização desses dados e a organização

31

da fiéhário·de .informantes já
estando nós conscientes da

o~ecen

a uma lógica analítica ,

produção que se opera nessa

or

ganização.
primei

Apresentamos a seguir dois mapas: o

ro é uma .reprodução de um trecho de um mapa da SOCAM (Supe.rintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da
Saúde) do município de Itarerna ~

o único mapa oficial

que

1

conseguimos localizar~

indicando as localidades do distri

to de Almofala (e sua sede) que visitamos quando do

survey

de 1988 (encontram-se sublinhadas os nomes das loca1idades);
o segundo ê um croqui de campo da área da Varjota com

loca

lizações das residénetas -- os números indicam a ficha
-censo genealógico que. foi preenchida para cada grupo
tico, constituindo-se um mar~o arbitrário.

do
domês

Fazemos isso pa

radar uma idéia das distânc~as percorridas e da área do lo
cal visitado (':tendo-se em conta que o mapa da SUCAM é de es
cala 1:100.0~o-:-esua precisão ê muito pouco confiável),

n§o

para esgotar as possibilidades de conhecimento geográficoda
região,
o que exig~r~a um esforça de qualificação
do relevo,
.
.
tipo de solo, cobertura vegetal, variaç?es climáticas e plu
viomêtrtcas, etc. ~

dados q~e dominamos relativamente, po~

sui~do inclusive informações sobre categorias e classificaçÕés locais~

mas que não é este o forum para desenvolver.
Desenvolvimentos ulter~ores que se

descorti

nam sao a elaboração do diagrama de parentesco da área
Varjota como um todo, o que

da

nos permitiria visualizar o es

queleto das relações sociais na área, e a organi~ação

dos
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.....•,,
dados presentes nas anotaçÕep de campo.

Esperamos que, des

sa forma, venhamos a completar o enquadramento e a constitu
içâo das redes de relações desse processo.
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