
 
 
 
 
 
 

“NÓS SOMOS UMA RESISTÊNCIA, NÃO SÓ NO BRASIL, MAS NO MUNDO”: a luta dos 

Tremembé do Engenho 
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RESUMO:  o texto aborda a luta dos Tremembé por 
reconhecimento étnico e direitos territoriais, tomando como 
referência os Tremembé do Engenho (São José de Ribamar-
MA). O território onde vivem vem sendo reivindicado por 
terceiros. A reflexão parte da noção de territorialização para 
compreender as formas pelas quais se exerce a colonialidade 
do poder sobre os povos indígenas, em especial sobre aqueles 
que foram invisibilizados e lutam pelo reconhecimento étnico. 
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ABSTRACT: this text addresses the Tremembé struggle for 
ethnic recognition and territorial rights, taking as reference the 
Tremembé do Engenho (São José de Ribamar-MA). The territory 
where they live has been claimed by third parties. Reflection 
starts from the notion of territorialization to understand the ways 
in which the coloniality of power is exercised over indigenous 
peoples, especially those who have been invisibilized and 
struggle for ethnic recognition. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A citação entre aspas que inicia o título deste artigo foi extraída de uma narrativa de 

um Tremembé, morador do Engenho, em São José do Ribamar-Maranhão. Os Tremembé 

são descritos em documentação histórica desde o período colonial. Foram aldeados em 

missões no Maranhão e no Ceará e, em decorrência das pressões efetivadas pelas frentes 

coloniais, foram forçados a se juntar a outros povos em aldeias instituídas pelos missionários. 

O aldeamento mais difundido nos registros históricos foi o de Almofala-Ce, extinto na segunda 

metade do século XIX. Conforme aponta Borges (2012, p.8), a identidade Tremembé foi se 

constituindo no confronto com outros povos: 

Em um processo de reorganização social e política, principalmente dos grupos 
que ocupavam a Costa Leste-Oeste, foi sendo construída a identidade 
Tremembé, enfatizando os contrastes, entre os indígenas que vieram de fora 
(como os que ficaram conhecidos por tupinambás do Maranhão) e os nativos 
que se aliaram aos franceses, assim como perante os indígenas trazidos pelos 
portugueses (como potiguaras e jagoarigoaras) para a realização da conquista 
da costa norte. 

                                                
1 Antropóloga. Professora Titular da Universidade Federal do Maranhão. Doutora. betabeserra@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 

 

Designados como tremembés, teremembés, tremembezes, tarimambês, tarmambez, 

Tarammambes, são sempre descritos como valentes, os quais deveriam ser mantidos como 

aliados, conforme documento de 1722:  

O Governador e Cappitão. General do Estado  do Maranhão, João da Maya da 
Gama da conta a V. Magestade em carta de 10 de Agosto deste prezenteanno 
q. desde que se conhecerão as praias do Maranhão e da Parnaiba para Ella 
houvera sempre hua grande Nação dos chamados Tarammambesq. são huns 
peixes racionais, pois anado saem do mar a pescar ou com arpões, e ainda 
com humpáonamão expondo-se a fereza de hum tubarão esperando que elle 
abra a boca , para ocomer lhe metem a mão com destreza nella levando 
humpáo de dois bicos q. atravessado na boca do tal peixe o trazem para fora , 
e q. a suacaza e cama he área comumente a sua seara o mar  e q. vivendo 
estes racionais brutos nesta forma se lhenãopuzeraMissionario, nem se tratara 
nunca de os aldeiar com o pretexto deq. não haviãodesubsistir vindo 
continuamente comerciar a Cidade de São Luis com peixe e cascos de 
tartaruga.... (FUNCMA/AML, 2002, apud BORGES, 2012)  
 
 

Espalhando-se por amplas faixas do litoral, em uma extensão que vai do Rio Grande 

do Norte ao Pará, os Tremembé efetivaram deslocamentos em busca de regiões nas quais 

pudessem se estabelecer, longe dos núcleos coloniais, ou mesmo buscando alianças 

estratégicas com os colonizadores, como no caso dos Franceses no Maranhão e dos 

Portugueses no Rio Grande do Norte (BORGES, 2012). Nessa dinâmica, os povos indígenas 

foram se dividindo no estabelecimento de alianças com distintos colonizadores.  

Em um processo de territorialização (OLIVEIRA, 2004) que gerou novas formas de 

organização social e política, a identificação como Tremembé foi se configurando no contraste 

com os povos que vieram de fora (Tupinambás do Maranhão), os que se aliaram aos 

franceses, e aqueles que haviam sido trazidos pelos portugueses (Potiguara e Jagoagoaras). 

Segundo Borges (2012) o etnômimoTremembé foi cunhado no contexto do avanço 

português, na Costa Leste-Oeste, quando os lusos buscavam aliados para combater os 

franceses no Maranhão. 

A dinâmica de territorialização gerou dispersões e deslocamentos que se mantiveram 

até os dias atuais. Neste texto, procuro situar o contexto atual dos Tremembé no Maranhão, 

mais especificamente na Ilha de São Luís. Em tempos recentes, dois agrupamentos 

reivindicaram o reconhecimento étnico, como Tremembé, no Maranhão. Um deles, localizado 

na praia da Raposa, município de Raposa, afirma-se como uma dispersão dos Tremembé de 

Almofala-CE. O outro, em processo mais recente de demanda de reconhecimento étnico, 

aciona diferentes lugares de dispersão e ocupa uma área no município de São José de 

Ribamar-MA, denominada Engenho. 

A presença de indígenas nos contextos urbanos tem se intensificado nas últimas 

décadas. No caso dos agrupamentos Tremembé na Ilha do Maranhão, ambos estão em áreas 

urbanas. Nas duas situações, a presença nesses locais resultou de processos migratórios em 



 
 
 
 
 
 
busca de espaços onde pudessem desenvolver suas atividades de subsistência e do interesse 

em encontrar parentes que anteriormente haviam se deslocado para o Maranhão. 

 

2. OS TREMEMBÉ NO MARANHÃO 

 

Como ocorreu com outros povos indígenas, de meados do século XIX e durante o 

século XX, os Tremembé foram tratados como ‘caboclos”, “remanescentes” ou 

“descendentes” de índios. Essas designações expressavam uma estratégia de negação da 

existência dos povos indígenas, colocando-os em uma situação de invisibilidade. Documentos 

legais reforçaram essa negação. Esse foi o caso da Decisão nº 172 do Império do Brasil que 

afirmava: 

No estado em que se achãoas terras dos índios, e dando conta das ordens 
que tem expedido para que elas sejam sequestradas e incorporadas aos 
PrópriosNacionaes, por julgar não poderem ter mais applicação ao fim a que 
forão originalmente destinadas,  em conseqüência de nãoexistirem ahi 
hordas de Índios Selvagens e nas circunstâncias suppostas pelo citado 
regulamento, mas somente descendentes delles confundidosna massa da 
população civilisada. (DECISÃO nº 172 do Império do Brasil, 1850) (Grifos 
meus) 

 

Nessa condição de “caboclos”, estiveram por muitos anos os Tremembé que, 

partindo do litoral do Ceará, vieram para a Costa Maranhense. Um grupo estabeleceu-se em 

Tutóia, outro na Raposa e outro em São José de Ribamar. Os dois últimos municípios 

localizados na Ilha do Maranhão. 

Por muito tempo, esses agrupamentos silenciaram sua etnicidade indígena, 

conforme pode ser observado no relato a seguir, de um dos moradores do Engenho: 

Vim embora pra são Luís com 14 anos. Encontrei o Engenho porque eu fazia 
parte de associação. Eu estava no Jd. Tropical, o tesoureiro da Associação me 
convidou para gerir uma associação que era aqui no Engenho. Mas nem ele 
sabia que aqui era território indígena. Só depois que eu cheguei aqui, descobri 
que esse povo, os mais velhos, são índios e fui descobrir que são meus 
parentes também. Pra mim descobrir a minha etnia.Fui descobrir porque, em 
2011, com a visita da CPT, foi trazida a Rosa Tremembé porque tinha histórias 
parecidas com as do povo do engenho. No encontro com a Rosa a gente foi 
descobrir que era parentes. Que o Durval [tio de Rosa Tremembé] veio falar 
que era da região do Ceará, chamada Almofala, e nós já estava aqui. Que ele 
procurava pelos parentes que estavam nessa região do Maranhão. Que ele 
chegou aqui e estava procurando. Chegou aqui, por intermédio da CPT, 
reencontrou nós que estávamos aqui no Engenho. Que Durval veio do CE com 
a família dele, passou por vários municípios do CE e Piauí e chegou à Raposa, 
tendo notícias de parentes na região. Que esse mesmo povo da família 
Tremembé que veio do CE, uma parte veio de Tutóia. Destes que vieram, sou 
um deles, filhos dos que nasceram em Tutóia, Barreirinhas e Santo Amaro. E 
aqui encontrei os filhos do Zibra. (Morador do Engenho, apud OFÍCIO CIMI nº 
046/2018) 

 

Em 2001 o grupo da Raposa buscou o reconhecimento étnico, junto à Fundação 

Nacional do Índio-FUNAI. Naquela ocasião essa demanda não teve o devido acolhimento por 



 
 
 
 
 
 
parte do órgão indigenista. Em 2013, esse grupo retomou o processo de demanda por 

reconhecimento étnico. Dessa feita, ocasião o processo contou com a participação de alguns 

membros do povo Tremembé que continuam vivendo em Almofala, no Ceará, que vieram 

legitimar a demanda por reconhecimento étnico daqueles que vivem no Maranhão.  

A presença dos “parentes” vindos do Ceará, serviu para reforçar um elemento muito 

importante na construção da etnicidade Tremembé, que tem sido a memória social. Buscam 

construir sua história narrando o passado, fatos acontecidos, "histórias" contadas pelos pais 

e avós. Além disso, narrativas orais tradicionais podem ser emitidas combinando os 

testemunhos do passado vivenciado pelos Tremembé. Esse embaralhamento de eventos 

históricos e imaginários provém da maneira como eles concebem e apreendem o tempo. 

Os Tremembé moradores da Raposa tiveram sua etnicidade reconhecida pela Funai, 

no entanto, ainda lutam pelo acesso aos direitos específicos e diferenciados, especialmente 

na forma de uma terra demarcada para seu uso exclusivo e um atendimento de saúde e de 

educação de acordo com o determinado pela Política Nacional de Educação Escolar Indígena 

(MEC, 1993) e pela Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2000), respectivamente. 

O interesse por assegurar uma terra que permita sua sobrevivência foi o que levou o 

grupo Tremembé que vive no município de São José de Ribamar, a demandar seu 

reconhecimento étnico como indígena. O processo desencadeado pelos Tremembé que 

vivem na terra denominada Engenho, no município de São José de Ribamar-MA, ocorre no 

contexto de uma dinâmica de territorialização, pela qual o estado do Maranhão, usando sua 

força policial, executou, já por mais de uma vez, a reintegração de posse da área em que 

vivem os Tremembé, para um ex-deputado estadual, denominado Alberto Franco. A 

documentação de propriedade apresentada pelo referido senhor tem sido considerada 

duvidosa e a veracidade da matrícula imobiliária está sendo investigada pelo Ministério 

Público. 

 

2.1 Uma trajetória de lutas, perdas e ganhos 

  

O grupo Tremembé, que mora no Engenho, vive constantemente ameaçado de 

expulsão da terra onde vive. No relato de um dos seus membros, podemos observar as 

ameaças de perda do território, que vêm sofrendo, ao longo do tempo, 

Em primeiro lugar, foi a V. Sarney I que invadiram porque era tudo mato nosso 
lá. Há 38 lá era o nosso Tijupá Queimado, área dos nossos antepassados, hoje 
virou Sarney 1. Daí dividiram de novo o Sarney 2, Tropical 1, 2, V. São Luís, 
Zé Reinaldo, J. Lima, Vila Operária também pertencia a esse território. O 
caminho do Fio era o nosso caminho de chegar na Cidade Operária, Cidade 
Olímpica. Metade da cidade operária e Santa Efigênia fazia parte desse 



 
 
 
 
 
 

território. Em Reinaldo Tavares avançaram também. Para fazer esses, tudo o 
Alberto Franco estava demandando para fazer a invasão para ele ficar com 
área também para ter terrenos e vender depois. O único que ele não esteve foi 
na do Sarney 2. Hoje essas Vilas tudinho tão dentro de casa. Até nossos 
parentes estão morando nesses locais, fugiram daqui, alguns já sem mata. A 
área de Indaiá e Lençois Maranhenses também invadiu nossas áreas. Lá era 
área de caça nossa e o vereador Lázaro, naquele tempo, andava de cavalo 
com espingarda e era o vigia do Indaiá. Essa Indaiá foi tomando conta de 
outras invasões na Cidade Olímpica. Disseram que as áreas do Engenho 
passaram a ser Lençois Maranhenses. (Morador do Engenho, apud OFÍCIO 
CIMI nº 046/2018) 

 

Essa dinâmica de invasões do território que ocupam perdura até os dias atuais, 

protagonizada atualmente pelo Sr. Alberto Franco, citado no relato como sendo alguém que, 

há muitos anos, vem se utilizando de meios ilícitos para se apropriar da área onde vivem 

esses Tremembé.  

Ainda segundo o ofício do CIMI, as provas reivindicadas pela Comunidade, tal como 

perícias de título e de documentos do Cartório, apresentados por aquele que se diz o suposto 

“proprietário” do Engenho, Alberto Franco, foram insistentemente negadas pelo Juiz e pelo 

Desembargador do TJMA. A Comunidade do Engenho requereu, formalmente, por 11 vezes, 

a perícia do título, com graves indícios de fraude, mas somente recentemente, por meio de 

outra ação cautelar de produção antecipada de provas, autos nº 0800894-17.2017.8.10.0058, 

distribuída a outra Vara da Comarca, julgada pela Juíza Ticiany Gedeon Maciel Palácio, o 

povo Tremembé do Engenho obteve o direito de vir a se defender perante o Judiciário. 

Relatos de lideranças da Comunidade Tremembé do Engenho colocam que vêm 

sendo perseguidos, desde 2012, por Alberto Franco, que alega ser o proprietário da terra onde 

as famílias da comunidade habitam há décadas e, em muitos casos, há gerações.  

O território tradicional de São José dos Índios, área denominada “Patrimônio dos 

Índios”, que engloba o Engenho, historicamente, teve muitos de denúncias por grilagem, 

loteamentos e vendas ilegais e formas de violência cometidas contra os moradores indígenas. 

São José de Ribamar era uma sesmaria indígena que, em 1757, foi elevada à categoria de 

Vila, com a mesma denominação. São muitos os documentos históricos que atestam a 

presença de índios nessa região, com ênfase no mapa etnohistórico de Kurt Nimudendajú 

(1944, publicado em 2002). 

Os Tremembé têm contado com apoios nessa empreitada de luta pela terra e pelo 

reconhecimento étnico. Dentre as bases de apoio está o Conselho Indigenista Missionário-

CIMI, que tem acionado as autoridades judiciais2, através de sua assessoria jurídica, para que 

                                                
2 Através do OFÍCIO CIMI nº 046/2018, de 11 de julho de 2018, esse òrgão solicita ao Procurador da República 

que busque informações sobre o caso dos Tremembé junto ao MPE, na pessoa do  Dr. Promotor, Dr. Haroldo 
Brito, do Núcleo de Direitos Agrários, bem como ao Delegado Especializado em Conflitos Agrários, Dr. Agnaldo 

Timóteo Silva Carvalho, e ao Defensor Público do Estado, Dr. Peterson Rego. 



 
 
 
 
 
 
busquem informações sobre o caso dos Tremembé, e tomem ciência das investigações 

sigilosas e ações que tramitam e que apontam para o forte indício de uma articulação de 

membros do Judiciário estadual e do Poder Público no Estado envolvidos em fraudes de título 

de propriedade (grilagem), no presente caso contra a Comunidade Tremembé do Engenho. 

Solicita que a Procuradoria da República/MA formalize e reitere à FUNAI “a demanda 

Tremembé por qualificação do processo, identificação e demarcação do território tradicional, 

tomando medidas para garantir a segurança ao povo contra ataques ainda mais violentos ou 

represálias racistas” (OFÍCIO CIMI nº 046/2018) 

Há registros de uma sequência de expulsões impetradas por jagunços do ex-dono de 

cartório e deputado Alberto Franco e mais recentemente pelo poder judiciário, em favor do 

mesmo. Segundo Domingos Tremembé, as reintegrações de posse já foram marcadas várias 

vezes, desde 2012. A mais recente, ocorreu em 19 de dezembro de 2018, e foi marcada por 

muita violência, conforme foi amplamente divulgado na imprensa e pelas redes sociais. 

Segundo relato de um Tremembé, os conflitos começaram em 1952: 

Conflitos começaram, em 1952. O abuso foi, em 2012. Pegar os últimos 5 anos 
de conflito. Fizemos 11 pedidos de perícia que o juiz Gilmar, Jamil [comarca 
de São José de Ribamar] e o desembargadores negaram. O Raimundo Barros 
e Ricardo Duailibe [desembargadores do TJMA], deram para Alberto Franco a 
antecipação de tutela. Eles até fizeram a audiência antecipada com o Alberto 
Franco (...) A polícia fez 19 operação irregular aqui na área e 2 prisão irregular, 
sendo 2 comigo e a outra foi com 5, Sr. Francisco, Raimundo, Gadinho, João 
e David. A terceira foi com um tratorista que estava aradando para a 
comunidade, para Sr. Raimundo. Foram 7 reintegrações de posse irregular e 
2 incêndios, em 2012 e 2013. Jagunços “Louro justiceiro matador” e outros que 
não sabem os nomes. Queimou roças, casas, buritizal, açaizal, pisotearam as 
roças. (Morador do Engenho, apud OFÍCIO CIMI nº 046/2018) 

Em dezembro de 2018 nova ação de reintegração de posse foi efetivada, após ter sido 

suspensa por mais de uma vez. A ação, levada adiante pelo ex-deputado Alberto Franco, 

contou com grande aparato policial: 150 soldados das policiais militares, Tropa de Choque, 

policiais rodoviárias federal e estadual e “até a guarda municipal de São José de 

Ribamar”, segundo nota do Cimi. Tratores foram usados para derrubar as casas, 

plantações e o sistema de irrigação da comunidade indígena.  

 Em nota, o CIMI-MA assim se pronunciou: 

É necessário que o juiz Gilmar de Jesus, da Comarca de São José de Ribamar, 
leve em consideração esses fatos. Por um lado, o Estado Brasileiro está dando 
um gesto de reconhecimento ao território, porém, na contramão, o Tribunal de 
Justiça do Maranhão atua contra este mesmo povo. Manifestamos nossa 
indignação com a conivência da justiça estadual com o notório processo de 
grilagem denunciado a partir deste caso e do sofrimento dos indígenas 
Tremembé do Engenho. Os Tremembé já resistiram a sete expulsões 
desautorizadas pela Justiça, a incêndios de roças e ameaças por jagunços a 
mando de Alberto Franco e estão dispostos a continuar resistindo (Nota do 
CIMI, em 18 de dezembro de 2018)(https://cimi.org.br/2018/12/um-dia-antes-
da-data-marcada-para-reintegracao-de-posse-povo-tremembe-recebe-funai-
para-etapa-de-demarcacao/,consulta em 26.03.2019) 

https://cimi.org.br/2018/12/um-dia-antes-da-data-marcada-para-reintegracao-de-posse-povo-tremembe-recebe-funai-para-etapa-de-demarcacao/
https://cimi.org.br/2018/12/um-dia-antes-da-data-marcada-para-reintegracao-de-posse-povo-tremembe-recebe-funai-para-etapa-de-demarcacao/
https://cimi.org.br/2018/12/um-dia-antes-da-data-marcada-para-reintegracao-de-posse-povo-tremembe-recebe-funai-para-etapa-de-demarcacao/


 
 
 
 
 
 

 

 Nessa ocasião, os Tremembé mesmo resistindo, foram retirados de suas terras. As 

condições de permanência na área foram inviabilizadas.  

 

3 POLÍTICAS PARADOXAIS? 

 

 A ação de reintegração de posse da terra ocupada pelos Tremembé, em nome de 

Alberto Franco, conduzida pela polícia estadual, com apoio da polícia federal, ocorreu no dia 

seguinte a visita de uma equipe da FUNAI ao o território Tremembé do Engenho, para dar 

início a Qualificação de Demanda de reconhecimento étnico solicitada por esse povo. A 

Qualificação de Demanda, um ato do governo federal, inaugura o processo de regularização 

fundiária, que reconhece a ocupação tradicional do território por um determinado povo.  

 A demanda pelo reconhecimento étnico por parte desse grupo Tremembé foi feita 

inicialmente em 2012. Mas não teve acolhida por parte da FUNAI, conforme relatou um dos 

moradores do Engenho: 

De 2012 pra trás a comunidade pode falar muito das ameaças. Inclusive com 
ordens de Alberto Franco para parar de trabalhar, plantar na área. Mas não 
paramos. E as ameaças continuaram, com jagunços para amedrontar nosso 
povo. Nós temos muito a contar pra ele. A coisa aqui foi muito pesada.  Graças 
a Deus aqui não teve morte, mas teve muita briga, muita bala, muita polícia a 
nos amedrontar. A fiação de energia para as bombas as polícias vinham e 
enrolavam os fios e levavam. Tem famílias aqui com muitos anos, tem um neto 
aqui que tem 76 anos e a família já era daqui. Então já estamos a muito tempo 
aqui. Nós fomos em 2012 e protocolamos na FUNAI um documento que 
estamos aqui. E a FUNAI não veio aqui. (Morador do Engenho, apud OFÍCIO 
CIMI nº 046/2018) 

 
 Então, como podemos observar ocorrem, de forma quase concomitante, duas ações 

que se contradizem. Há uma polifonia por parte de diferentes órgãos da esfera estadual e da 

esfera federal.  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, determina o que são terras 

indígenas e a obrigação da União de demarcá-las e protegê-las: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 



 
 
 
 
 
 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 
os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad 
referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 
deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o 
retorno imediato logo que cesse o risco. 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

 

Por esse motivo, o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), através 

de seu secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco 

Gonçalves da Conceição, havia encaminhado ofício ao juiz Titular da 1ª Vara Cível do Termo 

Judiciário de São José de Ribamar, Celso Orlando Aranha Pinheiro Júnior, solicitando que  

reconsiderasse a ordem de despejo da comunidade de Tremembé do Engenho, levando em 

conta a sua autodeclaração como povo indígena. 

 Essa autodeclaração expressa um amplo processo de territorialização que os conduziu 

a se organizar de forma coletiva, formulando uma identidade própria, instituindo mecanismos 

de ação e de representação e reestruturando suas formas culturais. Essa dinâmica que 

configura quem são hoje os moradores do Engenho está expressa na narrativa de um deles: 

Os colegas da CPT vieram para conversar com o povo, “para saber quem nós 
somos”, os antepassados nossos, de onde vieram nossos antepassados. 
Vieram do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, passando por Tutoia, nosso povo 
está espalhado por aí, pelo litoral. Por onde o Tremembé passou deixou sua 
marca, um pedacinho dele e hoje estamos plantados aqui no Engenho, uma 
parte do povo que veio de São José dos Índios. Há mais de 30 anos eu queria 
saber de qual povo eu era e hoje eu já me considero Povo Tremembé. Minha 
vó foi “garrada de cachorro”, veio do Ceará. Eu digo: eu “sou Índio” e do Povo 
Tremembé, não ‘aberro’. Esta luta foi uma luta muito pesada, mas este povo 
estava plantado aqui e que vieram de outros municípios de outros Estados. 
Essa luta tá sendo muito grande, mas nós vamos vencer. Nós somos 
indígenas, nós somos esse povo. Aqui no Engenho esse território é nosso, não 
é de fazendeiro, nós temos que ter esse território na mão e livre. Território livre. 
A nossa teimosia, nossa persistência, nós estamos brigando pelo que é nosso. 
Nossos antepassados estão aqui. Esses jovens são daqui, são netos daqui. 
Por que temos que ser destruídos, ser tirados daqui? É nossa memória. Falta 
ser reconhecido este povo. Os pais dela aqui [sua esposa] vieram de animal 
do Ceará. Tem que entender o que nós quer e o que nós somos. Brasil é 
território indígena, é daqui que nós sobrevive. Um índio conhece o outro. Essa 
é nossa história. (Morador do Engenho, apud OFÍCIO CIMI nº 046/2018). 
 

 

Essa é uma dinâmica de territorialização que tem ocorrido com vários povos 

indígenas, especialmente aqueles que viviam no litoral, como os Tremembé. 

 



 
 
 
 
 
 
3 CONCLUSÃO 

 Os povos indígenas que na atualidade empreendem dinâmicas de reconhecimento 

étnico possuem uma trajetória marcada por perseguições, expulsões de suas terras, fusões 

com outros povos indígenas ou mesmo com quilombolas. Vivenciaram dinâmicas de 

invisibilização que tanto partiam de órgãos oficiais, das produções acadêmicas, como dos 

próprios índios que, para assegurar sua sobrevivência física, camuflavam sua identificação 

étnica. 

 Os Tremembé possuem uma trajetória marcada por dispersões, deslocamentos em 

busca de espaços nos quais pudessem assegurar sua sobrevivência. Segundo Rosa 

Tremembé (s/d), grande parte desse povo desloca-se como num círculo, pelos mesmos 

lugares. Os processos de etnogênese dos grupos desse povo foram ocorrendo em momentos 

distintos, sendo o protagonizado pelo grupo do Engenho o mais recente. No caso do Engenho, 

foram movidos, especialmente, pela necessidade de enfrentar a colonialidade do 

poder(MIGNOLO, 2003) que sobre eles se exerce por meio de ações de reintegração de 

posse em nome de terceiro, que tem ocasionado a expulsão de suas terras, a queima de suas 

casas e plantações. Estão resistindo e mostrando a todos a força de sua luta. 
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