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CONSELHO INDfGENA TREMEMB~ DE ALMOFALA-CITA 
Ceari-Nordeste ·do Brasil 

Varjota, Tapera, Município de Itarema, 
20 de outubro de 1996 

Senhor 

NÕs, Tremembê da Varjota/Tapera, da Área Indígena de 
Almofala, em Itarema, Cearã, Nordeste do Brasil, estamos se di 
rigindo a Vossa Excelência para dizer que estamos muito preocu~ 
pados com a decisão da Dra, Juíza da 3a. Vara da Justiça Fed~al 
no Cearã, Dra, Germana Oliveira de Moraes, no processo n9 ••••• 
93.0021901-4 - Ação Discriminatória, da Empresa Ducoco Agrícola 
S/A, contra a FUNAI, a União Federal e outro. A sentença esti 
datada de 23 de setembro passado e agora esti sendo feita a co 
municação para as partes interessadas, inclusive a Comunidadelti 
digena Tremembê de Almofala, 

Sobre essa sentença nôs temos a dizer que 

1. Nossos pais sempre contaram a nós os limites da nossa - 
terra que era conhecida sempre como a "Terra do Aldeanen 

to". Cada localidade habitada por nôs, como ainda hoje, era e~ 
nhecida por um nome, como Luís de Barros, Batedeira, Tapera, T~ 
perinha, Varjota, Córrego Preto, Essa parte da nossa terra fi 
ca situada na ãrea conhecida por MATA, i margem direita do rio 
Aracati-Mirim, que corta grande parte do Aldeamento da Almofal~ 

Nossa Terra extremava, hã muitos anos atrãs, com a F~ 
zenda Patos, onde, no século passado morava um fazendei 

rode nome Joaquim Frederico de Andrade, pai da Miranda, do Yoiô 
e do Padre Hêlio. 

Nossos pais contavam que seus filhos nasceram na TaperL 
O Marciano Correia nasceu em 1901 e, nessa ocasião, o 

local era conhecido por Taperinha, A mata começava desde a bei 
ra-praia, As onças vinham buscar as criação dentro dos chiquei 
ro. Se vivia mais da caça, da coleta de frutas e da pesca nÕ 
mar, no rio e nas lagoas. 

No ano de 1895 mais ou menos, as dunas cobriram uma boa 
parte das matas e da praia. Atê a igrejinha da Almofala foi en 
coberta por essa duna. A barra do rio Aracati-Mirim foi entupi 
da e o rio secou, Foi uma tristeza para todos Tremembê. E tai 
bêm um medo muito grande. 

Nesse tempo a agricultura era pouca. Era uma fartura de 
caça e de peixe. Nossos avores, nossos pais. viviam li 

vres, sem sujeição de ninguém. Eram conhecidos na vizinhança e 
em toda região por Indios TREMEMB~, Nas grandes secas eles f~ 
ziam plantações dentro das lagoas, para sobreviver. Nossa cu! 
tura era o TORÊM, a Aranha e a Bulieira. Principalmente no tem 
podo caju que é o tempo próprio do nosso ritual. Sempre nos= 
sos avores, nossos pais eram convidados para a dança do Torem. 
Ê muito conhecida por todos a nossa dança sagrada, 

Nossos pais e depois nôs também, nós trabalhava e traba 
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lha nos adjunto. em mutirão, Nos tempos velhos fazi 
am tapagem no rio, para as grandes pescarias de jagarela, tudo 
junto. · 

NÕs era pobre mas vivia descansado, sendo donos da 
nossa terra, e com o suficiente para viver e criar nossos fi- 
lhos, nossos netos, 

2. Nos.anos 70, uma Empresa de Coco comprou as terras do 
Aquino e da Miranda, a Fazenda são Gabriel, que ê vizi 

nho a nõs. Eles quis comprar a Taperinha. Mas o Aquino não '2n 
dia. Primeiro que-eles viesse se entender com as famílias morã 
doras da ·Tapera, para ver o que nÕs dizia. Mas ninguém veio se 
entender com nõs. 

Entao eles colocaram uma carrada de madeira no Cabaré , 
do lado da praia, o outro lado do rio. E disse mais: "sequei 
marem, eu boto outra carrada", e "se que í.ma r em novamente, eu b~ 
to outra", E "se queimarem de novo, eu paro". Mas nõs não fize 
mos nada. E eles começaram a cercar o terreno. 

Depois de terminada a cerca, foi que chamaram os morad~ 
res para uma conversa. E essa conversa foi para pagar 

as t~rldenização das nossas plantaç~es. Era um agrado e nõs ti 
nha que desocupar a terra que ê nossa, dos nossos antepassados~ 

N Õ s s e j u n t e.m o s e f o mo s a t r ã. s d o s no s s o s d ir e i to s • P r o 
curemos o vigário de Itarema, Pe. Aristides Sales. NãÕ 

conseguimos nada. E perdemos nossas terras, nossas plantações, 
nossas criação, nossas casas. Uma parte de nõs saiu da terra, 
do local que vivia mas não saímos da nossa terra. A firma teve 
que deixar uma nesga de terra - 18 hectares - para 47 famílias, 
que ainda hoje residimos nesse mesmo local, 

Ao todo só na Taperinha nõs era umas oitenta (80) famí 
lias dos Tremembê e a parte que saiu foram: 

- sete (7) famílias foram morar no MINEIRO, uma terra a 
li, na mesma região, e ainda hoje estão lã; 

- umas vinte (20) foram para a BATEDEIRA, 
do Aldeamento e ainda hoje estão lá; 

- e para o URUBU, do outro lado do rio, foram seis (6) 
famílias da nossa população. 

que é terra - 

Nós fiquemos tudo separado, que nõs era uma família só. 
Foi proibido nós atravessar o terreno. Ainda hoje so 

mos proibidos de pescar nas lagoas, de caçar, de criar nossos a 
nimais, de trabalhar nas nossas roças e de atravessar o terreno. 
Teve gente que apanhou da polícia (particular da firma) porque 
tentou andar por dentro dessa terra. Era tudo cercado e ainda 
continua e nós não tinha como qe movimentar. 

Um dia nossas mulheres estavam tirando lenha e os v1g1- 
a~ chegaram e avisaram que os homens não podiam tirar a 
So elas, as mulheres. lenha. 

Toda nossa produção foi tomada, pode-se dizer. 
saíram perderam tudo. E quem ficou recebeu um 

Os que 
terço do 

valor. 

NÔs vivia tudo amedrontado, acabou-se nosso sossego. Ti 
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vemos grandes perseguições contra nõs. Tivemos e temos 
ainda hoje. Tivemos que trabalhar para eles~ como cativos. 

Foi exatamente nessa ipoca que a nossa terra passou a 
ser chamada de "São Gabriel". 

VARJOTA e CÔRREGO PRETO 

As famílias do CÕrrego Preto - três (3) famílias_ foram 
e x p u'Ls a s e do Bernardo, do Antonio Domingos e do Marcia- 

no. O Bernardo foi morar na Ilha do Sal. O Antonio Domingos e 
o Marciano foram morar na Varjota. Ficou no CÕrrego Preto so 
mente a família do Paulino. Perderam tudo que tinha aí. 

NÕs da Varjota, enfrentemos a firma, resistimos durante 
quatro (4) anos. Nossa terra foi cercada, nossas plan 

tas foram destruídas. Mas não saímos das nossas moradias. 

Procuremos orientação e encontremos apoio na Diocese de 
Itapipoca. Demos entrada no pedido de Usucapião coletivo na 
Justiça do Acarau. Nos quisemos lutar pela nossa terra como I~ 
dio mas não encontremos o caminho de fazer isso. No Cearã ti 
nha os Tapeba começando a se organizar mas não se sabia de r~ 
sultado favorâvel e nõs tinha pressa de segurar nosso terreno. 

O Doutor Juiz do Acarau depois de ouvir nossas testemu 
nhas reconheceu nosso direito e nossa posse, conforme o 

processo 943/84. Nossas testemunhas confirmaram que essa terra e TERRA DO ALDEAMENTO e que nÕs NUNCA TIVEMOS PATRÃO. 

Essas informações que estamos dando a Vossa Excelência, 
nos podemos dar provas destas verdades porque a maioria 

das pessoas que moravam nesse terreno ainda existem, estão vi 
vas, conhecem esta história, estamos boa parte ainda na Tapera, 
que eles chamam de VILA DUCOCO, estão vivendo uma parte na re 
dondeza (os que foram expulsos e não resistiram) e nôs da Varjo 
ta e do Corrego Preto continua lã no mesmo lugar. - 

Diante dessas nossas informações, nôs repetimos, que são 
verdadeira, nós perguntamos a Vossa Excelência: como ê que a Dra 
Juíza pode dizer que esta terra não ê tradicionalmente ocupada 
por nõs, Indios TREMEMBÊ - se nunca deixamos de morar lã e se 
algumas famílias saíram foi por sujeição, porque foram expulsas 
e. amedrontadas, não puderam suportar o sofrimento ? 

Como ela pode dizer que nôs não ocupamos a nossa terra, 
que não tem tradição de presença dos Tremembê nesse terreno, se 
a nossa terra foi invadida pela empresa ducoco e que de lâ foi 
exEulsa oitenta (80) famílias Tremembe, sô da Tapera? E mais 
tres (3) famílias do Córrego Preto ? 

A Dra Juíza promiu atê a Perícia AntropolÕgica, que ela 
mesma tinha autorizado, a pedido da FUNAI, para ser realizada - 
na nossa ãrea, e quepõde dar as provas da nossa verdade. Qual 
quer Perito que ia indicado era impugnado pela firma e a - Dra. 
Juíza concordava e lã se começava tudo de novo. Faz uns três - 
(3) anos que rola a marcação dessa perícia e agora ela resolveu 
que não precisa. Por que não precisa fazer a perícia antropolÕ 
gica? O resàltado dessa perícia iria beneficiar a quem? Por 
que impedir a realização dessa prova num caso tão complicado e 
quando nosso direito é tão claro publicamente mas não foi canse 
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guido provar nos documentost E veja, Excelência, tem tanto doeu 
menta que foi ajuntado nesse processo que dâ atê preguiça de ler 
tudo que tem lã, tantas provas importantes, atê um laudo que foi 
feito por um antropÕlogo na nossa ãrea indígena. 

NÕs também tem uma certidão que foi feita pelo Cartório 
do Acarau cinquenta anos para trãs. Onde ê que tem essa prova - 
de que durante cem (100) anos nunca viveu os Tremembê nesse ter 
reno que hoje estâ localizada a firma ducoco? 

NÔs·não pode concordar com uma decisão dessa se nõs que 
sempre moramos lâ ainda estamos vivos e muitos atê morando lã e 
só não morando dentro porque não podemos nem atravessar o terre 
no, quanto mais ter nossas moradas no mesmo local. 

NÕs não se conforma com essa decisão e exigimos que seja 
feita JUSTIÇA em nosso favor, porque nós tem esse direito e esta 
mos vivos para provar essa verdade. 
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