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O reconhecimento de nossa comunidade como indígena,
a partir de nossa cultura, do nosso ambiente e de nossas origens.

APRESENTAÇÃO

Este fascículo é resultado de 
cinco oficinas temáticas realizadas 
entre 2014 e 2015 na comunidade in-
dígena Tapuias Tarairiús da Lagoa de 
Tapará, em Macaíba e São Gonçalo 
do Amarante no estado do Rio Gran-
de do Norte. Apesar de ter sido gesta-
do nessa época, o mesmo foi revisto 
e ampliado em 2019 quando a nos-
sa comunidade ainda se encontrava 
com os mesmos problemas, mas ao 
mesmo tempo estava cada vez mais 
fortalecida na luta por direitos.

Na primeira oficina discuti-
mos sobre o que seria a cartografia 
em Tapará. Nas três oficinas seguin-
tes, os temas foram aprofundados: 
cultura, meio ambiente e origens. 
Na quarta e última oficina realiza-
mos a produção dos mapas para o 

fascículo. Esse texto é resultado de 
falas e conversas de todos os que 
participaram em algum momento 
dessas oficinas. Este trabalho tam-
bém é fruto do processo de articu-
lação entre nossa comunidade in-
dígena da Lagoa de Tapará com o 
Núcleo Pernambuco e Rio Grande 
do Norte do Projeto “Nova Carto-
grafia Social”, composto por estu-
dantes e professoras da UPE, UFPE 
(Recife) e da UFRN (Natal).

As perguntas que fizemos an-
tes de escolher o tema foram: Quem 
somos? O que nos mobiliza? O que é 
importante para nós? O que quere-
mos cartografar? Essas questões dis-
cutidas no nosso primeiro encontro 
ainda no ano de 2014 resultaram no 
que queríamos com a cartografia:
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A coleção Nova Cartografia Social do Nordeste 
compreende um conjunto de trabalhos que registram 
mobilizações de Povos e Comunidades Tradicionais 
do Nordeste em torno da construção de conhecimen-
tos que possibilitem dar visibilidade aos seus modos 
de vida, com destaque para conflitos que enfrentam 
e suas demandas aos poderes públicos. Refletem não 
somente a diversidade social e a gama de pontos de 
vista e suas respectivas práticas, mas, sobretudo, si-
tuações de conflito e conhecimentos intrínsecos aos 
processos reais e às realidades localizadas.
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Falamos O QUE SOMOS: so-
mos mulheres, mães, trabalhadoras 
do campo, artesãs, indígenas, cabo-
clas e tapuias da Lagoa de Tapará. 
Em resumo, somos indígenas!                                    

Falamos DE ONDE VIEMOS: 
viemos de Riacho do Bêbo, Saúna, Ex-
tremós, Ceará Mirim, Messias Targino, 
Sertão do Seridó, Várzea, Genipapo, 
Barro Duro, Brejinho, Lagoa do Sitio, 
Ladeira Grande e Lagoa do Mato.

Falamos O QUE É IMPORTAN-
TE: é importante para nós a terra, a 
mata, a lagoa, a fauna, a flora, a cul-
tura, as crianças, o respeito, o trans-
porte, a família, a igreja, a escola, o 
posto de saúde, a estrada, os lugares 
de origem e o Conselho. É importan-
te o acesso à terra para plantio, que 
hoje é muito limitado. O acesso a la-
goa que hoje quando a gente vai tem 
que ser escondido, também o aces-
so a uma educação de qualidade. É 
importante para nós a água aqui do 
nosso subsolo, que está sendo reti-
rada indiscriminadamente. E a saú-

de indígena na nossa comunidade, 
porque a saúde oferecida pelo nosso 
município não está atendendo a toda 
demanda da comunidade. Então isso 
é uma demanda da gente, que desde 
2019, não estamos mais sendo assis-
tidos pela equipe de saúde da SESAI.

Falamos O QUE QUEREMOS 
COM A CARTOGRAFIA: queremos 
colocar na cartografia o desmata-
mento das matas que ainda tem na 
região e também mapear o circuito 
de cultura, a cultura indígena daqui. 
Tudo o que existe na nossa comuni-
dade e os lugares de onde a gente 
veio. As atividades de pesca, artesa-
nato, o conselho, o laser, a capela, 
as árvores, a agricultura, a lagoa, as 
áreas preservadas e as áreas que 
estão sendo derrubadas e pontos 
de coletas de lixo porque não temos 
nada aqui e a água de nosso subso-
lo que está sendo contaminada é 
importante estar no nosso mapa. 
Queremos, por fim, o reconheci-
mento do nosso povo e ter a comu-
nidade de Tapará no mapa. 

ORIGENS

“Sou mulher, sou mãe, indígena,
agricultora, faço artesanato, óleo de coco,

de tudo um pouco a gente faz” (Luziane) 

Queremos falar de nossas origens e de nossa histó-
ria, das pessoas que vieram para cá ou que já estavam aqui. 
Toda a família de Seu Sebastião Teixeira nasceu aqui na 
comunidade. Seu Sebastião, homem forte, valente, guer-
reiro, nasceu no Tapará, assim como todos os seus paren-
tes antepassados: pai, mãe, avós e bisavós. Seu Sebastião 
contava que o nome da comunidade, “Tapará”, foi colocado 
pelos índios tapuias e caboclos que aqui viviam.

Os Tapuias, nossos ancestrais, eram muito aguerridos e 
foram os que resistiram da luta e que tiveram que migrar ate 
por questão de sobrevivência, meu pai contava muito que eles 
vinham e quando estavam construindo o habitat, a forma e 
local de sobreviver, quando já estavam com plantação, cons-
truindo família e eles sentiam a presença do branco, apagava 
o fogo, entupia, enterrava tudo e fugiam. Assim foi ocupando 
essa região. (Zuleide Bezerra)

A minha avó dizia que eu era Tapuia por causa do meu 
pai, mas eu entendia que era por causa dos dedos que é feio, os 
pés que é feio de gordo, isso era o que eu entendia de índio, de 
Tapuia, era isso. “Teus pés é de Tapuia!” “Tu puxou a seu pai!”, 
ela dizia que meu pai era Tapuia, e o avô de meu pai também. 
Devido a raça que vinha desde lá, de Tapuia, de índio, não sei 
do que era, o meu avô dizia que era índio pras banda de Catolé 
do Rocha, desse povo do sertão, disse que era tudo bravo, assim 
minha avó contava. Minha avó falava que ia pescar lá na Tapuia 
morta, mas eu não lembro onde era. Quando eu era mais nova 
eu pensava que me chamavam de Tapuia porque eu era feia, de-
pois que eu fui entendendo que era nome de índio. Meu avô falou 
sobre os pés. Os Tapuias se dividiam em labuás e xambás, essas 
eram uma das características. (Benedita Jerônimo Campelo)
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Logo quando decidimos a questão da origem de assumir 
o ser ou não ser, eu me identificava como índia mas não sabia 
que etnia, se era tapuia, caboclo ou potiguara, então teve todo 
um processo, então eu fui resgatar o que meu pai falava, fui 
voltar lá, no passado mesmo, fazer uma viagem no tempo, ele 
não dizia com todas as letras que éramos povos tapuias, mas 
dizia que a avó dele, no caso minha bisavó, era muito baixinha, 
pequenininha, entroncadinha, tudo  ‘inha’, e que meu bisavô 
era negro e que ele tinha pego ela na mata e domesticado ela e 
dali ela domesticou ele. A minha bisavó era tão aguerrida que 
ela usava aqueles espetos no nariz, meu pai queria usar tam-
bém, mas minha avó nunca permitiu. (Francisca Bezerra)

Minhas origens, só lembro quando pequena. Aqui dese-
nhei uma casinha de palha, um banheiro de palha, fora da 
casa e as panelinhas de barro que tinha. Era em Barro Duro, 
onde nasci. Minha mãe e minha avó eram de Várzea. Minha 
mãe teve 27 filhos. No Barro Duro eram poucas casas. Era mais 
mato. Hoje tá uma ‘cidade’. A gente quando mocinha, traba-
lhava em Cajazeiras, na enxada. A gente era tão pequeno que 
não conseguia nem subir no burro. Todo dia de manhã, com 
um burrinho, com caçuá. Plantava em Cajazeira: fava e feijão. 
A casa ficava cheia de fava, até o teto. Era tudo mato. Hoje é 
perigoso”. (Maria dos Anjos Porfirio de Lima)

Minha casa era de taipa. Até hoje eu moro em taipa. Mi-
nha mãe e meu pai construíram, lá em Poço de Pedra. Não 
tinha energia, não era calçada, não tinha como lavar roupa. 
Vinha lavar roupa aqui. A água era de cacimba. Eu trabalhava 
na emergência, na época da seca. Cavava os barreiros, tirava 
mato e vinha um dinheirinho no fim do mês. E vinha um feijão 
[de doação] que a gente chamava de “duro na queda”, era pre-
to e não cozinhava. Minha avó era das antigas e dizia, ‘coloca 
cinza dentro ou uma colher, que ele cozinha’. Sem mistura, sem 
nada, só o feijão mesmo. Isso faz um tempo. Depois vim morar 
em Tapará. Lá tinha lugar para plantar, mas não tinha inver-
no e sem inverno, não dava para plantar. Minha mãe nasceu 
em Poço de Pedra, minha avó também. Meu pai era de um 
lugar chamado “Fazenda Califórnia”, mas eu não conheci ele, 
eu tinha oito meses quando ele faleceu. (Sebastiana de Assis 
- conhecida como Neide)

Desenhei a minha casa como era antigamente. Era casa 
de taipa e o telhado era de palha e a porta era tecido de retalho, 
não era de madeira. Quando eu vim morar em Tapará, eu tinha 1 
ano de idade, então meus pais me contavam que não tinha quase 
casa quando a gente chegou aqui. Era mais mato. Era só as ve-
redas, os caminhos que o pessoal passava. Coloquei no desenho 
eu, com a lata d’água na cabeça, carregando água. Era água para 
a gente cozinhar, beber, tomar banho. Morava com minha mãe, 
meu pai e nove irmãos. Meu pai é de Extremós e minha mãe é de 
Ceará Mirim. Minha mãe trabalhava na roça, plantando, pescan-
do e meu pai, também, trabalhava na roça, na pesca. Meu pai 
veio para cá e trabalhava na Lagoa do major. Cavava e pegava 
tabatinga, um negócio lá. Depois veio todo mundo para cá e meu 
pai ficou só trabalhando na roça. Aqui não tinha escola, depois 
foi que a gente começou a estudar em Várzea.  Comecei a traba-
lhar com 12 anos, nas fazendas da região. Tanto trabalhei com 
doutor Ivo, como em Haroldo. A gente trabalhava pegando cas-
tanha, limpando roça, plantando capim, adubando com estrume 
de galinha, de gado. O de galinha fede pra caramba, mas a gente 
trabalhava. A gente saia daqui às 5 horas e voltava às 5 horas. 
Era de cinco às cinco, quando retornava. Passava o dia todinho 
trabalhando. Na época que eu trabalhei o pagamento era em di-
nheiro, mas não me pergunte quanto, que eu não sei. O dinheiro 
era tão feio e tão pouco que eu não lembro bem. Trabalhei até 
uns 23 anos, por ai. Depois fui trabalhando em casa, artesanato 
e fui melhorando de vida e seguindo viagem. Quando meus pais 
chegaram aqui era mata aberta. (Luziane dos Santos)

A minha família, com a família de Dona Benedita, que são 
Ana Paula e Josué. Nós crescemos juntos, então temos essa me-
mória de meu avô, contando histórias para a gente e era muito 
bacana. Era como se fosse mágico. Ele tinha um dom de contar 
histórias que parecia que estávamos dentro das histórias dele. E 
isso marcou muito a infância da gente. Meu avô era de Saúna e 
parte da família foi para São Paulo e depois voltou. As histórias 
de meu avô eram sempre de príncipes, princesas e também da-
queles cabras astutos do sertão, que usam disso para sair dos 
problemas. Aqui a gente sempre lembra da casa de taipa, da 
plantação de macaxeira. Ele sempre disse que a gente era des-
cendente dos caboclos. (Maria Unge dos Santos)
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Lembro de muitas histórias de meus avós, quando a gente ia para Poço de 
Pedra. A gente sempre ia visitar os parentes e passava 15 dias, 10 dias e ai ele, 
meu avô, contava muitas histórias. Já moramos em tanto lugar, já moramos em 
Dr. Ivo, apanhando castanha, limpando coqueiro, trabalhando na roça, e agora 
a gente tá aqui. (Silvaneide Ribeiro)

Eu nasci em Poço de Pedra e depois vim pra cá. Moramos em Dr. Ivo, trabalha-
mos em seu Haroldo, bem uns cinco anos. Em Poço de Pedra, todo mundo é família 
e descendente, índio. A casa era de taipa e a porta era de vara. (Francisca Lima)

Esses desenhos aqui é tudo que a gente passou no passado. Um pilão porque 
minha mãe pilava muito café, que eu lembro. Um fogão de lenha. Criava porco, ga-
linha, muito girau. Isso era em Góis. Agora virou uma fazenda, do Dr. Ivo Barreto. A 
gente era cercado, só tinhas as terras dele, na frente, do lado, e ai ele pressionou e 
o povo vendeu e veio prá cá. (Maria Lucia da Silva e Antônio Mizael da Silva)

Eu morava no Bêbo. Tinha a casinha, as plantinhas, os pés de Jucá. O rio que a 
gente brincava, pescava. Depois eles venderam as terras e nós viemos morar no Góis 
e trabalhar em cajazeiras. Eu tava com uns quinze anos quando vim para cá. Tinha 
pouca casa aqui. Comecei a estudar com 13 anos no Góis. (Rosa Maria Teixeira)

Eu tenho um testemunho de meu avô, que é de Saúna. Ele disse que na ju-
ventude dele, essa região, nesse trajeto, ele encontrou os fornos onde os tapuias, 
nossos ancestrais, faziam suas comidas. Essa lagoa era pequena e vinham usar a 
lagoa e todo mundo usava, não existia restrição de uso. Depois houve a explora-
ção da tabatinga na lagoa e como foi muito escavada, ela cresceu e ficou inviável 
a extração. (Josué Campelo)

Eu morava na Lagoa do Sítio. Eu não gosto nem de lembrar muito da mi-
nha infância. Vim morar aqui nos anos 1980. Apanhar algodão e tirar carvão, 
era só os trabalhos da gente. Quando eu fui para a escola eu tinha onze anos, 
quando minha mãe me botou. Só que quando eu aprendi a assinar meu nome 
aí meu pai chamou minha mãe e disse: “Vê se ela sabe assinar o nome”, aí mi-
nha mãe botou o caderno e eu assinei e meu pai disse: Tire ela da escola e bote 
para trabalhar, porque ela já sabe assinar o nome, já sabe assinar o documento 
dela quando for fazer e aí minha mãe tirou. Eu lembro que comecei com onze 
anos e saí com treze. Quando era noite de lua, ele botava a gente para tirar fava, 
algodão. Que eu me entendi de trabalhar, eu tinha oito anos, mas quando eu co-
mecei, eu não lembro. Quem já viu, trabalhar de noite? Quando era noite de lua 
cheia ele botava a gente para pegar algodão. Fazia carvão para vender, só que eu 
só vim pegar, conhecer dinheiro quando eu tinha 13 anos, porque ele dizia que 
era para o consumo de dentro de casa, fazer a feira e não era para estudar não. 
Minha mãe teve 23 filhos e criou-se nove. Em 1980 a gente veio para Tapará. Aqui 
a gente também trabalhou, só na agricultura. (Maria das Graças de Araújo) 

Esse mapa representa a nossa 
migração para Tapará, onde hoje mo-
ramos. Alguns de nós foram expulsos 
por fazendeiros que afirmavam ter do-
cumentos de posse da região; outros 
saíram buscando ficar mais próximos 
da cidade de Macaíba, à procura de 
trabalho, principalmente por Tapará 
nessa época ser coberta de mata na-
tiva e livre de cercados. Essa caracte-
rística atraía por poder trabalhar no 
roçado e na queima de lenha para ven-
der em forma de carvão. Além disso, 
a Lagoa de Tapará possibilitava a reti-
rada de barro próprio para fabricação 
de potes, vasilhames e posteriormente 
usado para venda nas fábricas de cerâ-
mica que se instalaram na região. Ain-
da tem gente em Lagoa do Lima, em 
Saúna, mas em alguns outros lugares 
não tem mais família, como é o caso 
de riacho do bêbo, que não tem mais 

ninguém. Não podemos esquecer das 
famílias indígenas que migraram de 
Ceará Mirim e Extremós. Teve essas 
migrações locais e outros migraram 
para outros estados buscando uma 
vida melhor, locais como Rio de Janei-
ro, São Paulo, Roraima e depois volta-
ram para cá. Na época, era uma busca 
de uma vida melhor. A situação forçou 
a ir, mas a origem é aqui e houve um 
momento de retorno.

O latifúndio marcou muito Tapa-
rá. Ficamos indignados com o latifún-
dio. Essas famílias trabalharam muito 
e só quem ganhava eram os latifundiá-
rios e depois passaram a comprar as 
terras e forçavam a vender para eles 
porque ficavam sem trabalho e tinham 
que vender bem barato. O latifúncio 
marcou muito, mas poucos falam nis-
so. Ainda hoje, tudo foi transformado 
em pasto e cana de açúcar.
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CULTURA E AMBIENTE

Ambiente é tudo aquilo que é 
relacionado à natureza e nós precisa-
mos preservar. É preservar a natureza, 
colher batata e macaxeira, tudo que se 
planta. Cada um tem o seu ambiente 
e sua casa e a rua também é parte 
disso, ou seja, é todo lugar que ocupa-
mos em parceria com a natureza.

Quando pensamos no am-
biente, pensamos na pouca vege-
tação silvestre que ainda temos na 
comunidade. Há também o canavial 
que recentemente se instalou aqui 
nas proximidades. A macaxeira, a 
batata, são culturas muito fortes, 
além das hortas aqui de Tapará, pois 
tem pessoas que cultivam alface, 
couve e pimentão, mas os de fora 
tão desmatando tudo de mata nati-
va para plantar cana.                                                                                  

Algumas coisas que julgamos 
importante para a comunidade e 
que colocamos no mapa, como essa 
pequena área que ainda é de mata. 
Mas temos uma grande área aqui 
em Tapará que foi devastada. É bem 
extensa e é apenas para o pasto. Os 
passarinhos que existiam aqui foram 
buscar sobrevivência em outras co-
munidades. Há também uma área de 
vegetação que colocamos no mapa, 
mas que estamos sabendo que vai vi-
rar loteamento par gente de fora.

Outra parte também foi desma-
tada para plantar a cana de açúcar. E 
a indústria canavieira quando chega, 
ela suga tudo do solo e depois não 
serve para mais nada. Recentemente 
jogaram na área agrotóxicos que deve 
contaminar o solo e as plantações de 
batata e macaxeira. Além da fumaça 
da queimada da cana e o pó preto vai 
tomar conta de tudo. Temos informa-
ções que esse pessoal que plantou 
essa cana estão planejando chegar em 
outras áreas. Temos aqui uma faixa de 
terra preta conhecida como Paú. Nes-
sa faixa de terra é onde plantamos a 
macaxeira e a batata. Tem plantação 
noutras áreas, mas nessa faixa de ter-
ra, que é uma terra preta, pode plantar 
o ano inteiro que dá. É uma faixa estrei-
ta de terra fértil que será contaminada 
pelo agrotóxico da cana de açúcar.                          

A estrada também é parte do 
ambiente e atualmente tem duas 
etapas.  A primeira parte não tem o 
calçamento e a segunda tem o calça-
mento que ganhamos recentemente, 
depois de muita luta. A comunidade 
de Tapará é cortada por dois municí-
pios: São Gonçalo do Amarante e Ma-
caíba e a parte calçada foi executada 
pelo município de São Gonçalo do 
Amarante e Macaíba não fez a parte 
dela e ainda está sem calçamento.

Quando pensamos na cultu-
ra de nossa comunidade, pensamos 
em artesanato feito com coité, boi de 
reis, as religiões, plantação de bata-
ta, de macaxeira. Batata é a cultura 
da gente. Até o carvão porque a gen-
te vivia do uso e venda do carvão du-
rante muito tempo. Então, mesmo sa-
bendo que signifi ca derrubar árvore, 
mas durante muito tempo a gente vi-
veu disso e sempre tínhamos cuidado 
para não devastar, diferente de des-
matar para plantar cana de açúcar.

A lagoa é a coisa mais impor-
tante da gente. Lá a gente trabalhava, 
pescava, se divertia, por isso é impor-
tante ela estar no nosso mapa repre-
sentando a nossa cultura. As Igrejas 
são importante na nossa cultura. As 
hortas, com a macaxeira, a batata, 
o feijão, tudo isso é nossa cultura. 
Criamos galinha, cabra e isso é para 
sobreviver, mas também é o que en-
tendemos como cultura. O artesanato 
de bonecas, vassoura, a gente mostra 
tudo na nossa feira cultural, desde co-

mida, até o artesanato e o nosso Toré. 
Ainda tem as nossas festas, como a 
festa junina. Tem o campo de futebol 
e a capoeira, que os meninos gostam. 

A gente tem aqui o Boi de Reis e 
o João Redondo, de Seu Antonio Rosa, 
e não pode fi car de fora. O Boi de Reis 
é muito interessante, é muito antigo, 
ele é importante, e precisamos res-
gatar pois é uma coisa boa. Quanto 
criança a gente via, brincava. Hoje os 
meninos daqui não conhecem e ain-
da tem e precisamos incluir no nosso 
mapa. O Boi de Reis e o João Redondo 
é muito conhecido lá fora e é de Ta-
pará, e nisso divulga a cultura daqui.

Tentamos colocar no mapa tam-
bém as coisas negativas, como a falta 
de segurança, falta de transporte, o lixo 
que não é coletado, o desmatamento 
para lotear e para o plantio da cana de 
açúcar é importante falar porque per-
turba a gente e não dá para falar só das 
coisas boas da cultura e a violência pro-
vocada pela falta de segurança pertur-
ba nosso modo de ser e de viver bem.
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O ponto de referência aqui em 
Tapará é a lagoa. Todo mundo conhe-
ce Tapará pela lagoa. A água é muito 
rica na região, mas é desviada para 
fora. Essa água vai toda para outras 
comunidades e a nossa comunidade 
é pouco benefi ciada por essa água 
que é daqui. A lagoa, que representa 
a comunidade, agora está cercada e 
não temos mais acesso. Está cercada, 
agora é uma propriedade privada.                               

Nossa água é desviada. Nosso 
subsolo é rico em água potável e as 
fazendas e condomínios de luxo que 
estão se instalando aqui em Tapará, 
estão perfurando poços e desviando a 
agua, não só para os condomínios, mas 
também para outras regiões. É uma 
água doce, é uma água potável. Um de-
talhe: não traz nenhum benefício para 
a comunidade de Tapará. A água enca-
nada aqui é com recursos da própria 
comunidade, através dos poços. Há 15 
anos atrás ninguém comprava água 
aqui em Tapará. Hoje em dia a água 
está fi cando salobra e coincide com a 
chegada dos poços artesianos aqui.

Tem também a questão do lixo, 
porque em nossa comunidade nós 
não temos o lixo tratado. O lixo é des-
cartado no meio ambiente. É descar-
tado de forma errada, queimado ou 
é enterrado. De qualquer forma esse 

“Nosso lugar tem cultura
devemos, pois, valorizar.

Resgatar nossos costumes
para os Curumins sempre lembrar.

Ensiná-los a preservar,
a nossa terra tão querida.
Não agredir a natureza,

que dela vem nossa riqueza.

Nossa aldeia tem de tudo,
tem música e muita folia.
Tem artesanato e dança,

se transformando em alegria.
Precisamos desenvolver,
na agricultura familiar
uma renda sustentável

com segurança alimentar

Os Tapuias estão tristes,
com essa situação,

vendo o solo ser agredido
sem nenhuma solução.
Tanta terra destruída,

os animais em extinção.
Queremos projeto de vida

e não alienação.

Sou Tapuia sim senhor,
já dizia o meu avô,

nunca negue sua origem,
 pois o índio tem valor.”

(Maria Unge, Zuleide e Francisca)

“Nessa terra boa
é bom de se viver.

Já dizia os mais antigos,
aqui é pra valer.

Planto milho e feijão
pra poder sobreviver.
Terra rica de se ver,

que enche o meu coração,
trazendo muita alegria,
espantando a solidão.
E quando aqui a cruzar

com tamanha imaginação,
meu pedacinho de chão
que tenho como tesouro
cuido dele com carinho
tendo ele como ouro,

joia rara de se ver,
protegida pelo povo.

Nesse chão duro Tapuias aqui viviam,
Caçando e pescando.
Meus avós já diziam:

Eita terra boa, cantando e sorriam.
Os antigos que aqui viviam
têm histórias pra se contar

com tamanha sabedoria
de um tempo que não vai voltar.
Seus olhos no tempo vagueiam

na música que vai cantar.
A juventude irá encontrar

um povo simples, trabalhador.
Plantando nesta terra

com o suor de seu labor.
Trazendo nessa semente

todo tipo de sabor.
Tapará sei seu valor,

faço parte dessa terra.
Tá de forte coração

no peito sobre a serra
declamo poesia onde tudo se encerra.”

(Ana Paula)

POESIAS
lixo, como ele não tem nenhum trata-
mento aqui na comunidade e não há 
coleta, ele atinge e muito o meio am-
biente. Como a gente não tem onde 
descartar, lá na minha casa eu toco 
fogo porque não passa carro de lixo, 
não passa nada, e acho que a maioria 
das pessoas também é assim.

Para fi nalizar, e juntando to-
das as vozes, podemos resumir tudo 
dizendo que Tapará é um orgulho, 
amor, união, paz e envolvimento. Ta-
pará é terra de índios guerreiros, por 
isso precisamos de reconhecimento. 
Nossa cultura aqui é de pesca, ape-
sar de agora não ter onde. Gostamos 
de pintura, fazemos artesanato de 
boneca de pano e outros. A dança e a 
música também fazem parte da nos-
sa cultura. A gente gosta também de 
trabalhar a terra, fazer horta e plan-
tar. Somos indígenas e fazemos tudo 
isso. Andar descalço, todo mundo 
aqui adora andar descalço.  A religião 
também é nossa cultura. Aqui temos 
evangélicos, católicos, espíritas e um 
bocado de coisa mais. Aqui, a gente 
fazia cesta de carnaúba, mas agora 
não tem mais, então muita coisa mu-
dou na nossa cultura. Tem a lagoa, 
aqui as pessoas gostam de tomar 
banho e por fi m, tem as curandeiras 
daqui que também é nossa cultura.
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