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INTRODUÇÃO
O governo brasileiro instituiu, no ano de 2012, uma nova política pública voltada às comunidades de índios. Trata-se da Política Nacional de Gestão Territorial
e Ambiental de Terras indígenas1.
O PNGATI, em poucas palavras, tem como objetivo contribuir na gestão dos territórios indígenas no Brasil. Para isso, ele sugere um trabalho conjunto, integrando tanto índios quanto não-índios, na elaboração de estratégias para um uso
cada vez mais sustentável da terra e dos recursos naturais em seus territórios.
Esse trabalho coletivo tem à frente os próprios povos e seus saberes históricos
sobre o uso da terra. Essa experiência deve se aliar a determinados conhecimentos técnico-científicos, tendo como resultado a promoção de um ambiente
ainda mais adequado para que os indígenas possam usufruir, com autonomia e
sustentabilidade, de seu território (BAVARESCO; MENEZES, p. 18 a 20).

1 - Decreto N. 7747, de 05 de junho de 2012. Disponível em: <planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7747.htm>.
Acesso: 17 fev. 2017.
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Um caminho fundamental para a implementação do PNGATI é o Plano de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, o PGTA:
Os PGTAs são incorporados como importantes instrumentos de implementação da PNGATI, e visam a valorização do patrimônio material e
imaterial indígena, recuperação, conservação e uso sustentável dos
recursos naturais, assegurando a melhoria da qualidade de vida e as
condições plenas de reprodução física e cultural dos povos indígenas
(…). Os PGTAs são elaborados pelos povos indígenas com apoio e em
diálogo com outros parceiros e o governo (BAVARESCO; MENEZES, p. 25).

Desta forma, o PGTA é um planejamento que elabora estratégias para o uso sustentável da terra e dos recursos indígenas. Esse plano é concebido pelos índios,
tendo apoio do governo federal e de outros parceiros.
Foi a partir desta proposta que o povo indígena Tapeba e a ADELCO elaboraram
o Plano de Gestão Territorial e Ambiental Tapeba, cujos diagnósticos e planejamentos estão presentes nesta publicação.
Este PGTA envolveu duas etapas de campo. A primeira delas, o diagnóstico, teve
como finalidade compreender quais os recursos naturais, ofertas de serviços
e atividades produtivas estão presentes nas diferentes comunidades Tapeba.
Privilegiamos temas como: educação, saúde, estrutura de moradia, saneamento
básico, oferta de água e luz, pavimentação das ruas, atividades produtivas e culturais. Para a elaboração desse panorama, visitamos doze comunidades: Capoeira, Capuan, Jandaiguaba, Jardim do Amor, Lagoa I, Lagoa das Bestas, Lagoa dos
Tapeba, Lameirão, Ponte, Sobradinho, Trilho e Vila dos Cacos. Cada visita mobili-
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Índios Tapeba realizando ritual do Toré em área de retomada, Comunidade do Trilho.
Foto: Ronaldo Queiroz.

zou uma oficina, na qual os indígenas relataram à equipe da ADELCO a situação
de sua comunidade, tomando como referência aqueles pontos acima enumerados. Essas atividades aconteceram durante o segundo semestre de 2016.
Após a composição do diagnóstico, veio a segunda parte: a elaboração do plano
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Equipe realizando fotografia aérea do território Tapeba.
Foto: Gabribas Produções.

de gestão. Realizamos, no dia 18 de março de 2017, uma oficina com representantes de cada uma das comunidades. Primeiramente, a equipe da ADELCO
apresentou o resultado do diagnóstico, ouvindo os comentários, sugestões e
correções dos indígenas.
Esta publicação apresenta o resultado dos diferentes momentos da elaboração
do PGTA. O primeiro capítulo, “Os Tapeba e a luta pela demarcação da Terra”, traz,
de maneira sucinta e didática, os principais eventos que aconteceram nas últimas
décadas, no que diz respeito à situação jurídica da Terra Indígena Tapeba.
O capítulo seguinte, “Caracterização socioambiental das comunidades Tapeba”,
apresenta o resultado das oficinas de diagnóstico. Demonstra a situação em
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cada uma das comunidades, concernente aos tópicos pré-estabelecidos: educação, saúde, estrutura de moradia, saneamento básico, etc.
O Capítulo 3, “Síntese do diagnóstico”, estabelece um quadro geral que sistematiza as informações descritas no capítulo anterior.
O quarto capítulo, “Caracterização ambiental da Terra Indígena Tapeba”, descreve os principais aspectos físicos do território daquele povo: composição do solo,
vegetação e elementos hídricos. Indica, ainda, propostas de uso destes recursos,
baseadas nos conhecimentos técnicos da equipe ADELCO.
Por fim o capítulo cinco, “Encaminhamentos para o Plano de Gestão Territorial e
Ambiental Tapeba”, apresenta o planejamento para o uso da terra Tapeba e de
seus recursos.
A ADELCO agradece aos povos Tapeba pela disponibilidade na construção deste
projeto; à Fundação Nacional do Índio (Funai), pelo apoio logístico e institucional; à Associação dos Índios Tapeba (Acita), pela articulação com as comunidades; à Faculdade de Tecnologia do Nordeste (Fatene), pela cessão de salas para
algumas oficinas.
A ADELCO acredita que os encaminhamentos aqui apresentados contribuirão
para que os principais objetivos do PNGATI e PGTA se efetivem no contexto
Tapeba: um ambiente cada vez mais sustentável e equilibrado para que o povo
viva sua autonomia e suas culturas.
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Área de mangue que se estende nas comunidades da Ponte e Sobradinho. Mangue apresenta
processos de degradação (desmatamento, lixo) em toda sua extensão, influenciados pela
especulação imobiliária e trânsito na BR 222.
Foto: Gabribas Produções.
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1 - Os Tapeba e a luta pela demarcação da
terra
O território Tapeba localiza-se no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, a 20 Km em linha reta da capital. Estão em áreas tradicionalmente ocupadas2 , apresentando um território 5.838 hectares delimitados
(FUNAI, 2016).
Os Tapeba possuem uma população de mais de 6.600 indígenas3 , distribuídos
na zona urbana e periurbana de Caucaia, totalizando 18 comunidades: Água
Suja, Bom Jesus, Capoeira, Capuan, Coité, Itambé, Jandaiguaba, Jardim do Amor,
Lagoa I, Lagoa das Bestas, Lagoa dos Tapeba, Lameirão, Mestre Antônio, Ponte,
Sobradinho, Trilho, Vila dos Cacos e Vila Nova.
A etimologia da palavra Tapeba é de origem Tupi, sendo uma variação fonética
de Itapeva, que significa “pedra plana”, “pedra chata” ou “pedra polida” (BARRETO FILHO, 2006, p. 23). O nome Tapeba também faz referência a uma “grande e
misteriosa pedra sagrada localizada na lagoa de mesmo nome, que guarda, em
suas águas, encantos, histórias e mitos” (SILVA, 2007, p. 42).

2 - A Constituição Federal, Art. 231, § 1º, informa que “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” (BRASIL, 1988).
3 - Fonte: SIASI/SESAI 2014 apud. <terrasindigenas.org.br/terras-indigenas/3864>. Acesso em: 09 fev. 2016
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Comunidade da Ponte: os Tapeba e o crescimento desordenado de Caucaia.
Foto: Gabribas Produções.

Europeus invadiram e ocuparam ainda no século XVI a área onde hoje estão o
povo Tapeba e o município de Caucaia. Esse processo envolveu principalmente a disputa entre portugueses, franceses e europeus pelas terras nas quais se
forma o estado do Ceará (BARRETTO FILHO, 2006, p. 35).
Há evidências de que Caucaia surgiu a partir da Aldeia de Nossa Senhora dos
Prazeres, que serviu para a realização de missões jesuíticas, havendo uma composição étnica variada:
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“Os Tapeba resultam de um processo histórico de inter-relacionamento
e individuação étnica de segmentos de quatro povos indígenas distintos ali reunidos e vivendo sob diferentes regimes de administração de
indígenas e sob diversas legislações de ordenamento fundiário ao longo
do tempo: os Potiguara originários, os Tremembé, os Kariri e os Jucá –
aos quais, teriam se reunido negros libertos e/ou fugidos da escravidão”
(BARRETTO FILHO, 2006, p. 23).

A memória do povo Tapeba compreende que as histórias desta etnia e do município de Caucaia têm uma origem em comum, a partir dos aldeamentos indígenas feitas pelos jesuítas:
O nosso povo surgiu dentro de uma área dessas, o aldeamento Nossa
Senhora dos Prazeres, que foi elevada a Vila de Soure e depois se transformou no município de Caucaia. Então, a história do nosso município
se confunde com a formação do povo Tapeba. Nós não podemos admitir
que o município de Caucaia ou o estado do Ceará possa rejeitar esse
dado. Que é esse dado que enriquece a cultura lá do nosso município e
do nosso estado (Weibe Tapeba).

O processo de invisibilidade e negação da identidade dos povos indígenas
brasileiros começou a partir da expropriação e do esbulho de suas terras em
meados do século XIX. A Lei de Terras abriu brechas para que os administradores das províncias se utilizassem de atos administrativos, como decretos ou
leis, negando ou dificultando o direto à terra aos povos indígenas. Silva (2009)
ressalta que a Lei de Terras não foi impeditiva para os povos indígenas, mas que
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“não houve o reconhecimento da propriedade coletiva indígena inaugurado
pela Coroa Portuguesa” por parte dos administradores.
Tomando o contexto cearense, o Relatório Provincial de 1863 afirmava que “já
não existem aqui índios aldeados ou bravios”, pontuando diversas justificativas
para a ausência de indígenas no estado. Silva (2009) destaca que a informação
sobre a ausência de indígenas no Ceará já era algo que vinha sendo dito e escrito pela administração da província.

Índios Tapeba no ritual do Toré.
Foto: ADELCO
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1.1 Breve histórico da luta pela demarcação da Terra Indígena (TI) Tapeba
O povo Tapeba reconhece que já chegou a ocupar um território de pelo menos 36 mil ha. Entretanto, o estudo mais recente de demarcação e delimitação
confere à sua TI o tamanho atual de aproximadamente 5800 ha. Essa grande
redução, de acordo com os Tapeba, decorre dos atos de violência e invisibilidade sofridos pelos povos indígenas:
O território Tapeba já teve 36 mil hectares conforme Carta de Sesmaria
do século XIX. No curso da história, o Povo Tapeba foi vítima de massacres e genocídios sendo o “silenciamento étnico” Tapeba a arma utilizada
para que o nosso povo continuasse existindo. (TAPEBA, 2016).

A organização política dos Tapeba iniciou-se na década de 1980, a partir da
presença da Arquidiocese de Fortaleza na comunidade da Ponte. Formou-se ali
um trabalho de autoafirmação da população indígena, além de denúncia sobe a
situação precária em que ela vivia.
Ainda na mesma década, em 20 de maio de 1985, setenta índios Tapeba organizaram um abaixo-assinado direcionado à União. Reivindicavam o direito ao
plantio, bem como uma escola e um posto médico indígenas. Essa mobilização
resultou no início do procedimento demarcatório da TI Tapeba pela Funai (BARRETTO FILHO, 2006, p. 4 e 5).
Os estudos geraram um Relatório de Identificação, finalizado em outubro de
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Áreas coletivas de plantio (feijão, milho, macaxeira etc.) localizada na Lagoa dos Tapeba.
Foto: Gabribas Produções.

1985. Esse documento apresentou uma proposta de identificação e delimitação
“com superfície de 4.675 ha e perímetro de 75 km, sendo a área composta por
duas glebas descontínuas: a Gleba Tapeba com 4.640 ha e a Gleba Paumirim
com 35 ha” (BARRETTO FILHO, 2006, p. 5). A proposta não contemplava inteiramente a área presumida pela Arquidiocese, que chegava a 18 mil ha. Mesmo
assim, os Tapeba e a instituição eclesiástica pressionaram pela continuidade do
processo de demarcação (ibid, p. 5).
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Lagoa dos Tapeba.
Foto: Gabribas Produções.

A etapa seguinte ocorreu em 1987: um Levantamento Fundiário e Plotagem das
Ocupações Incidentes para identificar as ocupações não indígenas na área. O
estudo constatou a presença de 118 ocupantes não-indígenas, “sendo 45 presumíveis proprietários com títulos registrados em Cartório, 71 pequenos posseiros
e 2 foreiros” (ibid., idem).
Barretto Filho afirma que esse momento foi bastante conflituoso, com ameaças de morte a membros da arquidiocese e a lideranças indígenas. Eventuais
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proprietários resistiram à vistoria em seus imóveis; reforçaram e ampliaram suas
cercas; lotearam e arrendaram terras. Além disso, cercearam açudes, lagoas e
mananciais de uso comum (ibid., idem).
Alguns anos depois, em 1991, o Presidente da FUNAI aprovou o relatório e a
resolução da TI Tapeba. A esse respeito, Barretto Filho destaca: “começa aí um
período de quatro anos em que, objeto de pressões políticas variadas e de
contestações judiciais, o processo da TI Tapeba foi e voltou nove vezes da Funai
ao MJ”. (BARRETO FILHO, 2006, p. 10). Essas “idas e vindas” se deveram, dentre
outros motivos, por ações jurídicas diversas movidas pelo Sr. Esmerino Arruda
(proprietário de terras da região) e pela prefeitura de Caucaia (ibid., p. 10 e 11).
Somente em 1997 o processo caminhou. Foi declarado, em 24 de setembro, que
a TI em questão era de posse permanente do povo Tapeba:
Restituído de novo à FUNAI sem outros registros, o processo foi encaminhado ao MJ (...) em 11 de setembro de 1997 (...), sendo declarada de
posse permanente dos índios a TI Tapeba pela Portaria n° 967, de 24 de
setembro de 1997, do Ministro da Justiça, com superfície de 4.658 ha e
perímetro de 77 km (BARRETTO FILHO., p. 11).

Entretanto, em novembro do mesmo ano a Prefeitura de Caucaia contestou, por
meio de um mandato de segurança, a declaração da TI Tapeba. Alegou, dentre
outras razões, que um representante da prefeitura deveria ter acompanhado
todo o processo de demarcação, desde os primeiros estudos. Reclamou ainda
que os processos administrativos não teriam sido publicizados conforme a legislação determina.
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Pedreira desativada, localizada na comunidade Tapeba Jardim do Amor.
Foto: Gabribas Produções.

O Superior Tribunal de Justiça, em maio de 1998, acatou as reclamações e
tornou nula a portaria 967/97. Por conta disso, todos procedimentos de demarcação deveriam ser realizados novamente, desde o início. A Funai, então, constituiu um novo GT em 2002.
Esse segundo processo de demarcação gerou um Relatório Circunstanciado de
Identificação e Delimitação, publicado em 2006 (BARRETTO FILHO, 2006). Entretanto, desta vez o procedimento não alcançou a fase de portaria declaratória.
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Isso porque o município de Caucaia utilizou-se de um expediente jurídico, chamado de Reclamação, junto ao STJ. Argumentou que o estado do Ceará, além
do próprio município, deveriam ter representantes desde a constituição do GT.
Foi necessário, assim, um terceiro estudo de demarcação. Seu GT foi formado
em 2010, desta vez integrando também representantes da Procuradoria-Geral
do Município de Caucaia e do Governo do Estado do Ceará. A publicação do
novo Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI Tapeba
aconteceu em 2013, após intensas manifestações e pressões por parte do Povo
indígena e apoiadores.
O novo Relatório, contudo, foi alvo de uma ação jurídica de nome “Cautelar”,
movida pelo Espólio de Emmanuel de Oliveira de Arruda Coelho, no Tribunal
Federal de Recife. Através dela, os trâmites do processo de demarcação que tocavam nas terras reivindicadas pelo Espólio deveriam ser anulados. Essa decisão
fez com que o processo fosse paralisado4.
Após alguns anos de impasse, um novo momento importante aconteceu em
19 de fevereiro de 2016. Foi assinado um Termo de Acordo envolvendo diferentes sujeitos e instituições ligados ao processo de demarcação da TI Tapeba: o
Espólio de Emmanuel de Oliveira de Arruda Coelho; a Prefeitura de Caucaia; a
Funai; a Procuradoria Geral do Estado; a Secretaria Estadual do Meio Ambiente;
o Governo do Estado do Ceará; a União; além de representantes do povo Tapeba
(SECRETARIA... 2016a e 2016b).

4 - Informações cedidas por Ariel (nome fictício), que compõe o quadro de funcionários da Funai.
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O documento prevê que Governo do Estado, a Prefeitura de Caucaia e o Espólio deverão retirar seus expedientes jurídicos que impedem o prosseguimento
do processo de demarcação (TAPEBA, 2016). A partir disso, a Funai poderá dar
continuidade à homologação, para que esta prossiga ao Ministério da Justiça e,
finalmente, à Presidência da República.
O acordo traz ainda o compromisso do Governo do Estado do Ceará em transferir, até o final de 2018, os Tapeba que moram na comunidade da Ponte para
uma outra área, além de contemplá-los com obras diversas de infraestrutura:
Até 31 de dezembro de 2018, o Governo do Estado do Ceará proverá as
famílias indígenas Tapeba da comunidade da Ponte, registradas no banco de dados da FUNAI, com unidades habitacionais, saneamento básico,
construção de escola na área, posto de saúde, galpão comunitário para
reuniões, quadra poliesportiva, construção de acessos pavimentados
ao Rio Ceará e à Rodovia BR 222, com implantação da rede elétrica e de
abastecimento de água.
(...) Os membros da comunidade que atualmente habitam uma determinada área às margens da BR-222, serão realocados para uma área
habitável com 32,4373 hectares. A redistribuição irá alcançar cerca de
280 famílias (SECRETARIA…, 2016a).

Após alguns meses sem novidades referentes ao acordo, o povo reagiu e realizou uma retomada. Ocupou uma parcela de terra que, de acordo com o relatório Circunstanciado mais recente, era indígena, embora não estivesse sob o
efetivo domínio dos Tapeba. A área em questão foi destinada aos moradores da
comunidade do Trilho.
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Todavia, pessoas que se reivindicavam donos daquela terra retomada exigiram
juridicamente a reintegração de posse (DEFENSORIA…, 2016). Diante do risco
de serem despejados dali, os Tapeba iniciaram uma série de ações, como um
bloqueio nos KM 12 e 15 da rodovia BR 222, em 10 de fevereiro de 2017, e uma
ocupação na sede da Funai em Fortaleza, no dia 21 do mesmo mês. A situação,
até o fechamento desta publicação, ainda estava indefinida.
Este breve histórico mostra como a luta do povo Tapeba pela regularização da
sua TI é complexa. Iniciada há mais de 30 anos, ela já passou por três processos
de demarcação, diversos entraves jurídicos e inúmeros conflitos e ameaças.
Cada novo estudo contemplava mais partes interessadas, trazendo alterações
nos limites daquele território indígena. Ao longo dos mais de 30 anos de luta
pela demarcação da terra, percebe-se que os entraves jurídicos e conflitos com
posseiros tem gerado a diminuição gradativa do território original (18 mil hectares) reivindicado pelo Tapeba.
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As comunidades Tapeba estão distribuídas na zona urbana e periurbana de
Caucaia, totalizando 18 aldeias:
Capoeira, Capuan, Jandaiguaba, Jardim do Amor, Lagoa I, Lagoa das Bestas,
Lagoa dos Tapeba, Lameirão, Ponte, Sobradinho, Trilho e Vila dos Cacos, Itambé,
Coité, Bom Jesus, Água Suja, Vila Nova e Mestre Antônio. As 12 primeiras dessas comunidades estão organizadas politicamente e atuantes no movimento
indígena. Por essa razão, elas foram as áreas visitadas para a elaboração deste
documento. Duas das comunidades Tapeba possuem terras fora da área oficial
de delimitação: Capuan. Itambé.
Tófoli (2010) descreve um processo de desarticulação de algumas aldeias
Tapeba, a partir do qual novas comunidades surgiram. Esse desmembramento
ocorreu por conta da ação de posseiros, que expulsavam os indígenas de terras
das quais aqueles julgavam ser donos.
“Originados a partir da desarticulação do Paumirim, podemos elencar os
seguintes núcleos Tapeba em diferentes localidades: Trilho, Capuã, Capoeira e Jandaiguaba. Também a partir dessa região algumas famílias se
deslocaram para a região da Ponte, Vila Nova e Cigana. O Sobradinho foi
composto por pessoas que vieram da Vila Nova ou retornaram de Belém,
para onde haviam migrado na década de 1970. Da região dos Tapeba,
migraram pessoas para compor as seguintes localidades contemporâneas: Lagoa I, Lagoa II, Jardim do Amor, Lameirão, Jandaiguaba, Caco-Coité,
Lagoa das Bestas e também a Lagoa dos Porcos, antigo local de morada
de grande valor identitário, mas hoje utilizado apenas para pesca com
algumas poucas famílias Tapeba nas proximidades, mas não às margens
da lagoa” (TÓFOLI,2010).
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Capoeira
História, formação e origem
A oficina de diagnóstico em Capoeira ocorreu no dia 09 de agosto de 2016. Participaram quatro lideranças e um agente de saúde da comunidade.
Capoeira está localizada dentro da área urbana de Caucaia, próxima aos bairros
da Pe. Júlio Maria, Palmirim, Vila Cazé, Cigana, Açude e Planalto Caucaia.
Barretto Filho (2006) explica como os Tapeba chegaram a ocupar essa área mais
urbana de Caucaia:
Os primeiros Tapeba que aí chegaram, vieram basicamente do Paumirim,
uma primeira leva com a diáspora ocorrida após a morte de Perna-de-Pau, tendo constituído um ponto de parada no caminho das Pontes
– Chico Passarinho residiu aí; e uma segunda leva quando os herdeiros
de Antonio Zabel e Joana Coco se desfizeram de suas partes de terra nas
circunstâncias de troca desigual já apontadas. Um outro contingente
chegou aí das Malícias, após a venda desta fazenda por Zeca da Costa. O
crescimento da Capoeira jogou os Tapeba progressivamente para os fundos do bairro, próximo à expansão do Pe. Julio Maria II, embora alguns
residam nas áreas de ocupação mais antiga, próximos à pista. Os Tapeba
aí demandam uma área para a construção de uma escola mais autônoma em relação à prefeitura para onde eles possam relocar suas casas,
contemplada na TI. O levantamento fundiário relacionou 52 ocupações
de posseiros na Capoeira, a maioria deles com muito pouco tempo de
ocupação e em habitações precárias no Bairro Pe. Julio Maria II (Barretto
Filho, 2006, p. 152).
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O processo de retomada da Capoeira aconteceu em 07 de março de 2007. Antes
disso os índios Tapeba já moravam na área, mas espalhados e vivendo de aluguel. Após participar de outras retomadas (Lagoa I e Trilho) e da grande especulação imobiliária na região, decidiram que era hora de também promover uma
retomada naquela região. Foram nove meses de planejamento, contando com a
ajuda de um companheiro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O
terreno da retomada seria vendido para a Caixa Econômica Federal para a construção de conjuntos habitacionais. A necessidade de espaço para a construção
de equipamentos indígenas, como posto de saúde, escola e moradias, motivou
a retomada.
Assim, em março de 2007, realizaram a ocupação de uma área grande. Tinham
equipes de vigilância e equipes de alimentação que cuidavam para que as famílias permanecessem e que não houvesse problemas com os posseiros.
Vani, uma das lideranças, afirma que a retomada foi também um movimento de
resposta e sobrevivência ao preconceito que os indígenas sofriam: “existia uma
frase que dizia que ‘Tapeba bom, era Tapeba morto’ muitos teriam tombado se
não fosse a retomada”.
Reunião com representantes da Capoeira.
Foto: ADELCO.

Os Tapeba em Capoeira se preocupam com os empreendimentos não-indígenas
próximos à sua terra. Essas construções avançaram em cerca de 50% do entorno
da área indígena.
Algumas casas da área retomada foram construídas por um Projeto de
Microcrédito da ADELCO (ADELCO, 2011).
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Infraestrutura e saneamento
A área retomada pela Capoeira está localizada dentro do bairro Júlio Maria, no
perímetro urbano de Caucaia. Para delimitar a parte retomada, foi colocado um
portão de ferro em todas as entradas que dão acesso ao local. As ruas foram calçamentadas pela prefeitura, mas os moradores afirmam que não estão em boa
qualidade. Possuem energia elétrica nas moradias e iluminação pública.
Boa parte das famílias moram em casas de alvenaria, embora existam algumas
de taipa. Há casos em que mais de uma família ocupa a mesma residência.
A comunidade de Capoeira é abastecida pela CAGECE, mas os moradores
queixam da falta d’água. Com relação ao esgotamento sanitário, possuem tanto
fossas ecológicas quanto comuns. Todas as casas têm banheiros. Setenta deles,
inclusive, foram construídos pela FUNASA.
A coleta de lixo não abrange toda a comunidade, mas apenas a da “rua de baixo”, excluindo as áreas retomadas. Apesar de os moradores já terem reclamado
sobre isso junto ao Conselho Local de Saúde, ainda não foram atendidos.

Educação e saúde
Possuem uma escola diferenciada indígena que atende as crianças e jovens até
o 9° ano. Para cursar o Ensino Médio, os alunos precisam ir à escola convencional. O prédio da escola foi construído através da doação de materiais e de um
fundo emergencial ligado ao projeto Microcrédito Habitacional da ADELCO.
Existe na comunidade um posto de saúde diferenciada. A equipe é formada
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Reunião com representantes da Capoeira.
Foto: ADELCO.

por um médico, uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e dois agentes
de saúde. Conta também com um carro de urgência e emergência. Estão sem
agente de saneamento. O mesmo médico atende, além de Capoeira, as comunidades do Sobradinho, Ponte e Vila Nova, ficando sobrecarregado. Os atendimentos em Capoeira são realizados dia de terça e quinta.

Atividades Produtivas, emprego e renda
A maioria das casas possui quintais produtivos. Planta milho, feijão, batata e
tomate. A grande dificuldade apontada pelos indígenas é a falta de incentivos e
de material para melhorar a prática o cultivo.
As principais fontes de emprego e renda são: indústria, ECOFOR e Pecém, além
da saúde indígena e da escola. Algumas mulheres trabalham como diaristas. Há
também algumas pessoas que produzem artesanato e trabalham na extração
de barro, areia ou madeira.

Recursos naturais
A área da Capoeira próxima ao Riacho Tapeba sofre com uma grande área
descampada, na qual ainda resistem resquícios de carnaúbas. É uma área que
durante muito tempo foi utilizada para a extração de barro e areia.
Dentro mesmo da área da retomada há um pequeno açude, utilizado para
pesca e lazer.
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Capuan
História, formação e origem
As entrevistas em Capuã aconteceram no dia 20 de junho de 2016. Participaram
as senhoras Josefa Couto, Claudenira Couto e Raimunda Couto, representantes
da comunidade.
Capuan está localizada na zona periurbana de Caucaia. A área não está dentro
da delimitação realizada pelo estudo da terra. Trata-se de um território em que
habitam tanto família indígenas quanto não-indígenas. Estes últimos, inclusive,
são maioria. Deste modo, não existe uma área especificamente indígena.
As senhoras Raimunda e Josefa falam sobre a ocupação do local. Quando Seu
Pedro André, o patriarca da família, chegou ao Capuan, havia muito mato e
poucas casas. Aos poucos, a terra foi sendo ocupada pelos não-índios. Mesmo
sendo uma área urbanizada, encontram-se grandes terrenos vazios, que já foram sítios e fazendas.

Infraestrutura e saneamento
Segundo Barretto Filho, o Capuan, assim como a Jandaiguaba, é considerado
povoado pela categorização do IBGE: “uma localidade onde há aglomeração de
residências, com uma igreja, um mercado ou pequena organização comercial”
(BARRETTO FILHO, 2006, p. 136) que se constituíram em torno das lagoas homônimas e não têm a categoria de circunscrição administrativa.
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A ausência de uma área exclusiva do povo Tapeba de Capuan torna difícil a chegada de equipamentos diferenciados.
A maioria das ruas da comunidade são de calçamento. Algumas outras são asfaltadas. Todas as casas possuem energia elétrica e a iluminação pública chega em
todas as ruas.
Atualmente vivem cerca de 300 indígenas que moram na região. Segundo
relatos, os comerciantes estão comprando vários sítios para empreendimentos
imobiliários.
Os comerciantes estão comprando tudo. Porque aqui era só sítio,
grande, e os comerciante que tem dinheiro aqui tão comprando tudo.
Comprando e fazendo casas pra alugar. Esse é que é o problema, porque
aí vem muita gente que não é índio. Tudo era sítio (…). mas aí começaram a vender, vender, e os comerciante que tem aqui, que são três irmão,
tão comprando tudin e fazendo casa pra alugar. Não tão deixando nem
um espacin pra nós (Claudemira).

Capuan é abastecida pela CAGECE, mas a falta de água nas torneiras é um problema corriqueiro. Moradores reclamam que o abastecimento pode demorar
de uma a duas semanas. Não há rede coletora de esgoto; cada família possui
sistema individual de fossas sépticas. Existe coleta de lixo três vezes por semana.
O único recurso hídrico disponível é a Lagoa do Capuan. Atualmente ela está
repleta de aguapés, o que fez com que os moradores parassem de usar a lagoa
para lavar roupa.
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Educação e Saúde
Mesmo não estando dentro da área delimitada, a comunidade possui uma
Escola Indígena Diferenciada, mantida pelo Governo do Estado, que atende as
crianças de ensino fundamental. Moradores reclamam que o espaço da escola é
pequeno. Não há biblioteca e nem laboratório de informática.
Capuan não possui posto de saúde indígena. Há atendimento médico diferenciado, mas ele é improvisado no prédio da escola. Quando necessário, os
pacientes precisam se deslocar ao posto da comunidade Jardim do Amor.
As entrevistadas reclamam da falta de local para construir um espaço para abrigar o posto:
Rico compra, e a gente não pode comprar (Raimunda).
Se a gente pudesse comprar… porque uma vez o Weibe disse que a
gente poderia comprar um espaço. Mas a gente mandou um ofício, uma
coisa, mas nunca revalidou isso (Claudemira).
E só é ruim por isso, a gente fica mais de fora por isso (Raimunda).
Reunião com representantes do Capuan.
Foto: ADELCO.

Porque não tem um local pra fazer, né. Porque a gente não queria uma
coisa, assim, grande. Queria só um espaço pra fazer um posto. Porque
assim, o posto serviria pra várias coisas, né. Pra fazer reuniões, no dia que
não tivesse consulta, fazer reuniões, fazer artesanato (…). Pra gente não
ficar parada, né. Porque é uma comunidade parada por falta de espaço
(Claudemira).
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Transporte, segurança e lazer
Capuan, em comparação com outras comunidades Tapeba, tem uma cobertura
de transporte coletivo mais satisfatória. O fato de estar em uma área urbana
favorece para que hajam paradas e linhas de ônibus variadas próximas às moradias indígenas.
Os equipamentos de lazer são um campo de futebol, a quadra esportiva do
colégio e a praça do Capuan, onde também há uma pequena igreja.
Os moradores queixam-se da falta de segurança e do grande número de assaltos. “Eu me lembro que a gente chegou aqui, não tinha negócio de muro nem
cerca. As carca velha era só pra dizer, um pau aqui e outro acolá. Hoje em dia
tem que ser um monte. Os ladrão aí… a segurança aqui é horrível! A gente não
tem”, relatou dona Raimunda.

Atividades produtivas, emprego e renda
Capuan possui uma área de plantio coletiva. Cada agricultor indígena possui

Reunião com representantes do Capuan.

seu pedaço próprio dentro dela. Essa área se localiza próximo à Lagoa dos

Foto: ADELCO.

Tapeba e foi cedida aos indígenas de Capuan por um senhor chamado Moacir.
Planta-se milho, feijão e macaxeira. A agricultura é de sequeiro e apenas para
consumo. A Lagoa do Capuan é utilizada para pesca de subsistência.
A comunidade não possui casa de farinha. Os indígenas se queixam que não há
área ou terreno para construir algum tipo de equipamento público para eles.
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Não existe produção de artesanato. Afirmam que não há recursos para a fabricação do material.
A principal fonte de emprego está no comércio e serviços.

Cultura
A comunidade não possui um calendário próprio de manifestações artísticas e
culturais, seguem o calendário geral Tapeba.
Existe em Capuan uma associação local não-indígena. Trabalha atualmente com
o grupo de idosos na região, do qual participam tanto índios quanto não-índios.

Artesanato Tapeba.
Foto: ADELCO.
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Jandaiguaba
História, origem e formação
A etapa de diagnóstico em Jandaiguaba aconteceu no dia 02 de junho de 2016.
Participaram da entrevista: Dona Isabel (liderança mais antiga), Dona Xandu
(liderança mais antiga), Bena (moradora da Jandaiguaba), Fabíola (coordenadoria indígena), Kátia (agente de saúde) e Sônia (liderança indígena e agente de
saúde).
A aldeia de Jandaiguaba está localizada na zona periurbana de Caucaia e é uma
das maiores comunidades da etnia Tapeba. Seus moradores estão espalhados
por todo o território, ocupando inclusive áreas não delimitadas pela FUNAI. O
núcleo de concentração principal está situado nas proximidades da casa da
Dona Isabel. Há duas áreas de retomada, sendo a mais recente datada de 2015.
A comunidade possui características tanto rurais quanto urbanas, abrigando
núcleos urbanos densos e grandes propriedades de sítios.
Dona Isabel conta que não é índia, mas sim casada com um índio. Ela é oriunda da cidade de Icó e chegou a Caucaia em 1958, fixando residência na comunidade em 1962. Ela conta que, quando veio morar no lugar, haviam poucas
construções:
Isso aqui era mata, muita mata. Só tinha a minha casa, a casa de uma
senhora que se chamava Maria Soares, que era uma “moça velha”, e as
outras casas lá no Capuan, umas cinco casas só, e uma casa de farinha
que hoje ainda existe ali (Isabel).
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É viúva do Tapeba João Batista, que morreu em 2001 aos 96 anos de idade [BARRETTO FILHO, 2006, p. 137]. Foi ele que contou para ela sobre a origem do nome
e da ocupação daquela comunidade.
A narrativa conta que, “antigamente”, houve um grande massacre na região
de Sore (atual cidade de Caucaia) que ocasionou a fuga de muitos índios pela
estrada Vermelha, que ia da região do Icaraí até os Sítios Novos. A área hoje
conhecida como Jandaiguaba tinha uma mata muito fechada, tornando-se um
local de esconderijo para os índios fugidos e famintos. Eles encontraram árvores
frutíferas (como a goiabeira) e também aves como papagaio, periquito e Jandaia, que viviam próximas às frutas. Aqueles indígenas passaram a ocupar a área
hoje chamada de Jandaiguaba, bem como suas proximidades.
A primeira retomada realizada por Jandaiguaba foi em 2005, onde uma área de
12,6 ha foi ocupada para moradia. Esse espaço está localizado a norte da Av.
Cruzeiro do Sul, sendo cortado pelo riacho Tapeba.
A comunidade realizou nova retomada em 2015, ocupando uma área que,
embora já reivindicada pelos Tapeba no processo de estudo e delimitação, não
estava contemplada no processo. A área fora usada pelo Governo do Estado
do Ceará para a construção de um conjunto habitacional do programa “Minha
Casa, Minha Vida”. A parte retomada está próxima àquela planejada para o conjunto habitacional, nos arredores de uma lagoa. Como medida compensatória,
o governo destinou algumas unidades habitacionais aos indígenas.
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Oficina de diagnóstico com a
comunidade da Jandaiguaba.
Foto: ADELCO.

Infraestrutura e saneamento
A maioria das ruas possuem calçamento, embora algumas sejam de terra. Todas
as casas possuem energia elétrica.
Praticamente todas as residências são de alvenaria, havendo pouquíssimas de taipa. Muitos indígenas da comunidade vivem de aluguel. Há pessoas que se inscreveram no programa “Minha, Casa Minha Vida”, mas ainda aguardam resposta.
Para a realização de cursos, reuniões, celebrações, os moradores contam com a
Quadra da Dona Isabel.
São abastecidos com água tratada pela CAGECE, embora não possuam rede
coletora de esgoto. As moradias trazem sistemas individuais de fossas. Segundo
os moradores, é comum a ausência de água nas torneiras. Quando a água vem,
é de “péssima qualidade”, apresenta características salobra e ferrugem. Algumas
famílias coletam água da chuva, mas nem todas têm cisternas.
A coleta de lixo acontece três vezes por semana através de um caminhão. Entretanto, o veículo não passa em todas as ruas da comunidade. Além disso, muitas
Elaboração do mapa da Jandaiguaba.
Foto: ADELCO.

pessoas têm o hábito de jogar lixo nas ruas.

Educação e saúde
A comunidade da Jandaiguaba possui duas escolas indígenas, ambas
municipais: a Aba Tapeba e a Vô Batista, sendo a segunda um anexo da primeira.
O prédio onde funciona o anexo é alugado. O povo afirma que não existe um
espaço próprio para se construir outra escola, e que a pequena estrutura do
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anexo não é suficiente para a quantidade de alunos, o que levaria à evasão.
Afirma ainda que a merenda escolar é insuficiente para a demanda dos alunos.
Não existe Ensino Médio diferenciado na comunidade. Os alunos, ao concluírem
o ensino fundamental, precisam se deslocar para escolas estaduais de ensino
médio. A comunidade também reclama da falta de bibliotecas.
A área da Jandaiguaba não possui postos de saúde próprios. Seus moradores
utilizam as estruturas de saúde da comunidade do Trilho. Mesmo assim, há
dois agentes de saúde em Jandaiguaba. O povo afirma que o atendimento do
médico, que está no posto há seis anos, é satisfatório. Por outro lado, afirma a
necessidade de mais médicos e novas equipes, visto que a quantidade atual é
insuficiente para atender a todos. Os medicamentos também são insuficientes.
Aponta ainda o desejo de haver um pediatra e uma fisioterapeuta. Quando
perguntados sobre a medicina tradicional, os indígenas afirmam que existem
poucas pessoas trabalhando com plantas medicinais na comunidade.

Transporte, segurança e lazer
O acesso ao transporte coletivo é limitado. Grande parte da população precisa
se deslocar por vários metros para ter acesso ao local onde ônibus e vans passam. O itinerário desse serviço não contempla todas as ruas.
Os indígenas reclamam da falta de segurança na comunidade. O posto policial
mais próximo fica no bairro Araturi, não indígena. Afirmam também que o consumo e tráfico de drogas estão cada vez mais presentes.
Um dos equipamentos de lazer é um campo de futebol, usufruído principal-
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Retomada da Jandaiguaba.
Foto: Gabribas Produções.

mente pelos homens. A praça do Capuan é usada para aulas de aeróbica e
zumba. Os principais pontos de lazer para os jovens são essa praça, a quadra
esportiva do colégio Maria Helena e o ginásio do Colégio José Alexandre, uma
escola estadual não-indígena.

Atividades Produtivas, emprego e renda
Há pouco espaço para agricultura familiar e coletiva. As poucas plantações que
existem, feitas em áreas pequenas ou em quintais, são de milho, feijão, jerimum
e macaxeira. Os indígenas afirmam que a pesca já não é uma atividade produtiva forte, por conta da poluição dos rios e lagoas. Mesmo assim, existem alguns
pescadores de subsistência ou lazer.
Existem alguns artesãos na comunidade. O senhor Flávio e a senhora Edmir, por
exemplo, sobrevivem somente dessa atividade. São fabricados tapetes, jarro
de flores, trabalham com madeiras fazendo pássaros e outros animais, usam as
sementes para fazer colar e também utilizam a casca do coco.
A agricultura, a pesca e o artesanato, ao contrário do que acontecia há algumas
décadas, não são a principal fonte de renda da comunidade. Grande parte de
seus moradores empregam-se em fábricas.

Cultura
O principal local utilizado para os rituais espirituais é a quadra da Dona Isabel.
As principais festas da comunidade são o Dia do Índio, a festa do dia das mães,
coroação de Nossa Senhora de Fátima e a encenação da Paixão de Cristo. Há
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também um grupo que “dança o boi”: são os Brincantes da Jandaiguaba. Algumas artesãs criaram um grupo chamado “Canto da Jandaia”, onde produzem
peças como tapetes, panos de prato, bonecas etc. Também há o Arte das Oliveiras, formado por Dona Isabel e seus filhos.

Recursos Naturais
A Lagoa da Jandaiguaba está poluída com lixo doméstico e esgotos. Falta conscientização das pessoas para preservar a lagoa. Segundo a comunidade, “antigamente” a lagoa era limpa e própria para o banho.
Os moradores apontam o lixo como um grande problema. A coleta não contempla todas as ruas e muitas pessoas jogam o lixo no trilho. Não existem campanhas de coleta seletiva por parte da prefeitura.
Dentro da área da comunidade há a lagoa do Tizu, mas o acesso a ela é proibido
por um posseiro. Tem também o açude do Zé da Costa.
O povo ainda denuncia a poluição de uma fábrica de castanhas, cuja fumaça
invade parte da comunidade.

Aspecto político
Com relação ao aspecto político, a comunidade se organiza e realiza reuniões
periódicas. Tentaram organizar um grupo de mulheres para discutir assuntos
relacionados a elas, mas ele acabou desarticulado.
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Jardim do Amor
História, origem e formação
A oficina com a comunidade Jardim do Amor aconteceu em 1º de agosto de
2016. Participaram dela algumas lideranças locais.
O Jardim do Amor está localizado próximo à rodovia BR 222, fazendo fronteira
com Lagoa I e Lagoa dos Tapeba. Barretto Filho destaca que ela abriga indígenas oriundos de diferentes aldeias:
O Jardim do Amor, situado à margem esquerda do riacho Tapeba, serviu
assim também de mais um ponto de articulação para os deslocamentos e mudanças dos Tapebas, e hoje cada vez mais. Com o avanço do
loteamento, hoje residem aí brancos e índios, estes oriundos da Vila, da
lagoa das Bestas, da lagoa do Tapeba, da Pedreira e do Capuan, que têm
tentado impedir, com relativo sucesso, a comercialização de lotes de
terra no sentido de preservar a posse do restante da área para os índios
BARRETTO FILHO, 2006, p. 133).

Os não-índios citados pelo autor são, em geral, posseiros e proprietários. De
acordo com as informações das entrevistas, atualmente existem três posseiros.
A comunidade está parcialmente dentro da terra delimitada. Sua área principal,
formada pela rua Vicente Ribeiro, está inclusa na delimitação. É lá onde moram
diversas famílias e está localizada a escola indígena Amélia Domingos. Por outro
lado, existem outras ruas, também ocupadas por indígenas, que estão fora da
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Pedreiras do Jardim do Amor.
Foto: Gabribas Produções.

área delimitada.
Relatos (TÓFOLI, 2010, p. 117 e 118) contam que a primeira família do Jardim do
Amor foi a de Dona Nair. Ela chegou àquele local ainda criança, indo morar em
uma casa de taipa. Mais pessoas, aos poucos, começaram a ocupar a localidade
que antigamente fazia parte de um projeto de loteamento chamado Jardim Juá.
A retomada indígena da área aconteceu na década de 1990. Um dos posseiros
havia começado a vender lotes de terra que o povo Tapeba reivindicava serem
seus. Assim, para evitar a perda do território, foi feita a retomada, com a construção de casas e o início das atividades da escola.

Infraestrutura e saneamento
Atualmente, mais de 180 famílias moram no Jardim do Amor. As casas de taipa,
do início da retomada, foram substituídas pelas de alvenaria. Todas as residências possuem energia elétrica. O povo considera que a iluminação pública é
boa, mesmo havendo alguns postes sem luz.
A maioria das ruas da comunidade é de terra. Apenas a principal, Vicente Ribeiro, possui asfalto, ainda sim de forma parcial, já que a pavimentação não abrange toda a extensão da rua.
O Jardim possui um galpão coletivo, construído com recursos do programa
Carteira Indígena, do Governo Federal. O objetivo inicial era que o equipamento abrigasse uma granja. Entretanto, os indígenas não conseguiram fonte de
renda para dar continuidade ao projeto. Não há casa de farinha, oca ou cozinhas
comunitárias.
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Existe abastecimento de água pela CAGECE, embora seja constante a falta
d’água nas torneiras. Para suprir a necessidade, muitos indígenas compram
água em garrafão. Há ainda algumas famílias que possuem cisternas e as utilizam para armazenamento.
Todas as casas apresentam banheiros e fossas sépticas, visto que não há rede
coletora de esgoto. O destino dos resíduos sólidos é apontado como um grande
problema na comunidade. Isso porque algumas pessoas jogam lixo próximo ao
Riacho Tapeba, criando pequenos depósitos de lixo. Há um caminhão que faz a
coleta, mas ele não alcança toda a área da comunidade.

Educação e Saúde
O Jardim do Amor dispõe de uma escola indígena, Amélia Domingos. Seu nome
é uma homenagem à mãe de Dourado Tapeba, que por sua vez é uma importante liderança da etnia.
A educação diferenciada na comunidade iniciou-se nos anos 1990. Eram aulas
improvisadas, geralmente debaixo de cajueiros. O povo conseguiu um prédio
emprestado, em 1999, para que a escola fosse instalada. Já em 2015 a sede atual
foi construída, utilizando recursos do Programa de Microcrédito Habitacional da
ADELCO (TÓFOLI, 2010, p. 119).
A escola oferta Ensino Fundamental. Há também o Ensino Médio em sistema de
Educação de Jovens e Adultos (EJA), que funciona à noite. Possui laboratório de
informática e biblioteca.
O Jardim do Amor possui um pequeno posto de saúde, que realiza atendimento
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para os moradores tanto do Capuan quanto do próprio local. Também conta
com uma agente de saúde e um agente de saneamento.

Transporte, segurança e lazer
O transporte coletivo está presente na comunidade de forma acessível. Isso
porque o Jardim do Amor está localizado próximo a uma rua que é passagem
de ônibus e transportes alternativos “vans” que levam ao centro de Caucaia ou
áreas próximas.
Os indígenas reclamam da falta de segurança. O principal tipo de violência relatada é o furto de celulares. A população afirma que procura a ajuda da Polícia
Militar, entretanto esta não atenderia aos chamados.
Um campo de futebol é o equipamento de lazer da comunidade. Ele possui
refletores, que são acesos às sextas, sábados e domingos, facilitando assim as
atividades de lazer noturnas. O espaço é utilizado tanto por homens quanto
mulheres.

Atividades produtivas, emprego e renda
A agricultura na comunidade é de subsistência e feita predominantemente por
pessoas já aposentadas. Há também algumas criações de galinhas, também
para consumo próprio. Durante o verão, existe trabalho com palhas e arrendamento da área de Carnaúbas.
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A escola e o posto de saúde geram alguns empregos. Entretanto, a maioria das
pessoas busca trabalho fora da aldeia.

Recursos Naturais
O Jardim do amor conta com áreas bem preservadas. Contudo, os moradores
se mostram preocupados com o crescimento do desmatamento. “As matas
diminuíram, e as caças também”, afirmam. A falta de gerência sobre os recursos
naturais agrava essa situação.

Organização da comunidade
As reuniões comunitárias acontecem esporadicamente, quando surgem pautas
importantes. Os indígenas ouvidos apontam como desafio a participação fora
da comunidade. Isso porque, segundo eles, falta mobilização e motivação de
algumas pessoas.

Jardim do amor vista de cima.
Foto: Gabribas Produções.

58

Lagoa I

COMUNIDADE

59

Lagoa I
Histórico, origem e formação
O diagnóstico na Lagoa I aconteceu em 08 de junho de 2016. Foram entrevistadas
dona Lúcia (liderança mais antiga), Iracema (agente de saúde) e Lúcia (moradora
da comunidade).
A origem da comunidade da Lagoa I está na década de 1970, quando nela se instalaram família provenientes da Fazenda Malícia. Era conhecida, em seus primeiros anos, como Vila dos Tamancos ou Vila São Raimundo (TÓFOLI, 2010, p. 110).
Durante três décadas, ela ocupou uma área relativamente pequena, cercada por
posseiros e à margem da rodovia BR 222.
O espaço insuficiente estimulou diversos movimentos de retomada e derrubada
das cercas de posseiros. Dona Lúcia, moradora antiga, conta:
Todo dia a gente derrubada o arame. Quando era no outro dia, o posseiro vinha refazia tudo de novo. Um dia derrubamos e o posseiro chegou
com a polícia. A comunidade se reuniu e disse que ele poderia colocar
que se colocasse derrubava de novo. O policial disse que iria pegar a
ordem do juiz para recolocar o arame. Nunca mais ele voltou
(Lúcia Tapeba).

Os acontecimentos relatados por Dona Lúcia datam de 1999. Desde então, ainda
segundo sua narrativa, os arames não foram recolocados.
Tófoli (2010) afirma que as duas primeiras áreas retomadas foram destinadas a
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moradias e a um campo de futebol. Posteriormente foi construída também a
Escola Diferenciada Indígena.
A terceira área retomada é hoje conhecida como a “De baixo”, localizada próximo
ao riacho Tapeba. Essa parte possui um açude e foi retomada para plantio e construção de casas.
Deste modo, grande parte do território atual da Lagoa I se formou através das retomadas. Esse processo se deu com diversos conflitos contra posseiros e polícia.
Dona Lúcia acredita que os moradores da Lagoa I sempre tiveram consciência de
sua identidade indígena. Essa condição, inclusive, estimulava atos de discriminação.
Seu povo era pejorativamente chamado de “os Tapeba dos pés rachados” pela população não-índia. A mesma senhora relata a relação conflituosa com os posseiros.
Os posseiros sempre expulsaram os índios e que eles são os responsáveis, por exemplo, de não ter mais indígenas na Lagoa dos Porcos. Um
português chegou a Lagoa dos Porcos e comprou as terras. Eles não
queriam deixar nós os índios, mas especificamente essa comunidade,
pescar ou tomar banho. Começaram a cerca tudo e não deixaram mais
a gente tirar água. Entramos, tiramos foto e levamos para a procuraReunião com representantes da
comunidade da Lagoa I.
Foto: ADELCO.

doria. Tivemos duas audiências com o Juiz e depois ele nos deu causa
ganha. Depois disso, não paramos de pescar. Depois nesse outro açude,
também entramos e fizemos nosso portão. Depois de muita luta com o
posseiro, conseguimos colocar o portão (Lúcia Tapeba).

Segundo Tofóli (2010), a área retomada conta com uma extensão aproximada
de 69 hectares. Hoje a comunidade considera seus limites a Lagoa dos Porcos, o
Riacho Tapeba e a Lagoa do Canto.
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Infraestrutura e saneamento
Atualmente, 60 famílias indígenas vivem na Lagoa I. A maioria das casas é de
alvenaria. Grande parte delas foi construída a partir do Projeto Microcrédito Habitacional da ADELCO. Novas residências de tijolos estão em construção, graças ao
projeto Minha Casa, Minha Vida, do governo federal.
Com relação ao saneamento, a comunidade possui rede encanada da CAGECE,
mas a água não chega a todas as residências, principalmente na “Parte Alta. Nesses casos, os indígenas recolhem a água do Chafariz/Poço. Ela não é própria para
beber. A água potável e retirada das cisternas, havendo ainda algumas famílias
que compram garrafões.
A comunidade não conta com rede coletora de esgoto. As casas possuem fossas
individuais. Com relação à coleta de lixo, o caminhão passa apenas uma vez na
semana, geralmente aos sábados ou segunda-feira.
Todas as residências da Lagoa I possuem energia elétrica. Entretanto a comunidade não conta com iluminação pública. Embora os postes tenham sido implantados, eles não possuem lâmpadas.
Não há telefonia fixa; há móvel. A comunidade já teve um telefone fixo, mas ele
não funciona mais.
A comunidade não possui Casa de Farinha. Embora tenha requisitado sua instalação. Solicitaram o projeto, mas até hoje não obtiveram êxito na implantação.
Há um galpão que é utilizado para as reuniões da comunidade.
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Oficina de diagnóstico na Lagoa I.
Foto: ADELCO.

Educação e saúde
A comunidade conta com uma escola de Ensino Fundamental, mantida pelo Governo do Estado. Faltam biblioteca e computadores funcionando.
Dona Délia, moradora da Lagoa I, foi a primeira professora indígena do povo Tapeba. Suas aulas inicialmente eram feitas debaixo de cajueiros ou em sua própria
residência. O prédio da escola foi inaugurado em 2010 (TÓFOLI, 2010, p. 117).
Não há posto de saúde na Lagoa I. Os moradores já tentaram se mobilizar para
a construção de um, mas ainda não conseguiram. Os pacientes precisam ser
atendidos no posto da Lagoa dos Tapeba. Uma vez por semana, um veículo faz
o trânsito de pacientes entre as duas comunidades. Existe uma agente de saúde
que atende tanto a Lagoa I quanto a Lagoa das Bestas.

Etnomapa da Lagoa I. Foto: ADELCO
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Transporte, lazer e segurança
O único equipamento de lazer é um campo de futebol. Outro espaço usado como
recreação é o açude.
Seguindo a mesma situação vista em outras comunidades, a Lagoa I não possui
serviço de transporte público acessível. Todos os que precisam tomar um ônibus
devem se deslocar por vários metros até a comunidade Capuan.
Semelhante às outras comunidades, os moradores da Lagoa I queixam-se da insegurança e da dificuldade em contar com o atendimento policial.

Atividades produtivas, emprego e renda
O povo da Lagoa I conserva uma área de plantio coletivo, havendo também algumas plantações individuais. Os tipos mais comuns cultivados são milho, feijão,
roça, jerimum e maxixe. A área coletiva conta com um trator no auxílio do serviço.
Alguns indígenas têm a prática da caça de tejo, tamanduá, peba, tatu e cassaco.
A pesca de subsistência também é presente, havendo ainda uma pequena parcela
de pessoas que comercializam parte da pesca. As atividades de agricultura, caça e
pesca são sobretudo para consumo próprio.
A atividade de coleta de frutas já foi forte há algumas décadas, tendo sido usada
para consumo próprio e vendas. Cajá e seriguela eram as mais comuns. Entretanto, de acordo com alguns indígenas, essa prática já não existe.
Existem alguns artesãos na comunidade que produzem colares, porta-jóias, brincos, saias, bolsas e “pitchulas” (nome dado à parte superior da vestimenta femini-
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na indígena).
A escola é importante fonte de emprego e renda.

Cultura
Em termos culturais, os moradores da Lagoa I seguem as atividades culturais do
movimento Tapeba.
Existem dois eventos próprios da comunidade: um deles é a “Procissão de São Raimundo Nonato”, organizado por Dona Meira, a parteira e moradora mais antiga
da Lagoa I; o outro é a Festa de São José, realizada pela escola.
Possuem grupo de dança que, no período da Páscoa, encena a “Paixão de Cristo”.

Lagoa I vista de cima. Ao fundo a BR 222 que corta a TI Tapeba.
Foto: Gabribas Produções.
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Lagoa das Bestas
História, origem e formação da comunidade
A atividade de Diagnóstico Participativo na Lagoa das Bestas aconteceu no dia 14
de junho de 2016 e contou com a participação de lideranças e moradores.
A comunidade está situada às margens da rodovia BR 222, entre os quilômetros
dezoito e dezenove. Sua área compreende terras nos dois lados da estrada. Perguntados sobre a origem do nome da aldeia, dona Francisca Antônia conta:
A minha avó conta uma história que aqui se chamava Lagoa das Besta
porque no tempo dos perna-de-pau, das pessoa mais antiga (…), ao
meio dia as besta se deitava tudo na beira da lagoa, ali, pra beber água.
Que é essa reconstrução aí, que agora partiu no meio, né. Era uma lagoa
bem enorme (Francisca Antônia).

O Etnomapa elaborado na oficina de diagnóstico da
Lagoa das Bestas. Foto: ADELCO.

Um dos moradores mais antigos é o seu José Maria da Silva, pai de dona Francisca
Antônia. Ele foi criado pela posseira da região, a senhora Ada.
Existem cerca de seis posseiros dentro da terra. Os indígenas afirmam que um
desses fazendeiros não permite a passagem dos moradores para a Lagoa do
Genipabu.
Descendo aqui no giro, assim, a gente não pode nem passar no terreno
do posseiro. Depois que ele descobriu que nós somos indígenas, mesmo, assumido, aí não deixa mais nós passar. Nós chamemo a FUNAI lá,
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pra ele abrir os portão, e ele disse na minha cara e na do Weibe [liderança da Lagoa dos Tapeba], que foi lá mais nós: “Não, eu só abro aqui
depois que o governo pagar meu dinheiro. Enquanto isso você pode
passar voando por cima” (Francisca Antônia).

Infraestrutura e saneamento
Atualmente a comunidade possui vinte e seis famílias indígenas e trinta não-indígenas, distribuídas nos dois lados da terra, que são separados pela rodovia.
O lado direito da comunidade (quem vai em direção a Fortaleza) é o que tem
mais famílias indígenas, sendo apenas 6 não indígenas e 19 indígenas. Já na
outra parte da comunidade vivem apenas 07 famílias indígenas e 24 não-indígenas. A maioria das residências da comunidade são constituídas “taipa” (argila
e madeira), sendo que apenas 09 casas são de “alvenaria”, fato que demostra a
deficiência habitacional. A comunidade possui rede de energia elétrica, porém
não há iluminação pública.
Apenas as moradias de tijolos têm banheiros. Os outros moradores fazem necessidades fisiológicas na mata. As casas em geral não possuem fossas sépticas.
Os moradores tomam banho através de mangueiras ou mergulhando em um
açude. Além do banho, o açude é também usado para a lavagem de roupas.
Há poucos anos foi construído um sistema de abastecimento de água que contemplou todas as casas. Esse sistema capta água do poço profundo e distribui
para as moradias, além de fazer o tratamento por meio de um dosador de cloro.
Entretanto a água é salobra. Em razão disso, não pode ser usada para beber ou
cozinhar. O povo consome água potável através de cacimbas ou de um carro-pi-
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pa que abastece algumas cisternas.
Não há coleta de lixo dentro da comunidade e nem em suas proximidades.
O lixo residencial é queimado ou enterrado.
Tem não [coleta de lixo] Aqui eu faço é queimar, enterrar (…). Passa carro, não. Aqui ou a gente enterra, cava um buraco bem grande e rebola
tudo dentro, aí quando enche a gente tapa e cava outro mais lá na frente
(Francisca Antônia).

A comunidade possui sinal de telefonia móvel, mas não de internet.

Educação e saúde
A aldeia de Lagoa das Bestas já possuiu uma escola de ensino fundamental
própria. Contudo, conflitos internos da comunidade fizeram com que seu prédio
fosse derrubado. As crianças indígenas precisam recorrer a povos vizinhos,
como Lameirão, Vila dos cacos e Lagoa dos Tapeba.
Não há posto de saúde próprio. Os moradores são atendidos pela agente de
saúde da Lagoa I. Para isso, há um veículo que, uma vez por semana, leva os
pacientes de Lagoa dos Tapeba até o posto de saúde da Lagoa I.

Transporte, segurança e lazer
O único equipamento de lazer é um campo de futebol. Outros espaços recreativos são dois açudes.
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Não existe serviço de transporte coletivo cobrindo a área da comunidade.
O ponto de ônibus mais próximo fica em Genipapu, a pouco mais de dois quilômetros da Lagoa das Bestas.
Os moradores afirmam que os principais casos de insegurança são pequenos
assaltos. Afirmam também que se sentem incomodados com o trânsito de pessoas desconhecidas dentro da comunidade.
Os indígenas não apontam nenhuma área específica para práticas de lazer.

Atividades Produtivas, emprego e renda
Os indígenas afirmam que a prática de agricultura é pequena e limitada a alguns
cultivos em quintais. Nesses casos, planta-se milho e feijão para consumo próprio
em um sistema de sequeiro. Não há área de plantio coletivo. Há poucas criações
de animais, geralmente de porcos e galinhas. Há pesca de subsistência. Algumas
famílias praticam a caça de tejo e cassaco. Não há árvores frutíferas.
O principal tipo de árvore são as Carnaúbas. São arrendados os carnaubais para
tirar a cera da carnaúba e a bagana é usada para plantação.
Grande parte dos indígenas está desempregada. O programa Bolsa Família
contemplava grande parte da comunidade, mas houve cortes significativos nos
últimos anos. Há família que sobrevivem através de doações.
Todo mundo desempregado. A renda por aqui tá tão precária que faz é
medo. Nem Bolsa Família, tá cortado. Eu não tenho, tem uns que tá cortado. Bolsa Família pra mim, só uns dia que teve, depois não teve mais
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não (Francisca Antônia).
Eu sou bem clara. Eu, ele e meus filhos, nós sobrevive porque a minha
sobra manda pra mim. Porque eu não trabalho, ele também não, há
muito tempo que tá desempregado (Não identificada).

Cultura
A comunidade não aponta nenhuma área sagrada. O toré é dançado pelo povo
de Lagoa das Bestas apenas durante os rituais e festas do calendário geral Tapeba. Também não há trabalho com artesanato na comunidade.

Recursos Naturais
A Lagoa das Bestas localiza em uma área rica em carnaúbas. Há queimadas
todos os anos, principalmente entre os meses de agosto e setembro, quando
ocorre a derrubada da palha. A comunidade possui dois açudes e duas lagoas
(Lagoa das Bestas e a Lagoa do Canto). Tanto os açudes quanto as lagoas precisam de um monitoramento para avaliar a qualidade das águas. A mata permanece “fechada”, permitindo encontrar nela boa variedade de pássaros e outros
animais.

Aspecto político
A comunidade realiza reuniões periódicas registradas em ata. Não possuem
nenhum grupo organizado de artesanato, religião, cultura ou outros.
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Lagoa dos Tapeba
História, origem e formação
As entrevistas na Lagoa dos Tapeba foram feitas em 26 de julho de 2016. Participaram 12 pessoas entre lideranças, agricultores e jovens.
Barretto Filho afirma que os Tapeba dessa região são descendentes das famílias
ancestrais que moravam nos terrenos de Pedro Guimarães, Alfredo Miranda,
senhor Dudu, Alcides Abreu e José Alexandre. Têm ainda laços de parentesco
com os povos de Jardim do Amor, Capuan e Lameirão (BARRETTO FILHO, 2006,
p. 110).
A região é historicamente ligada a atividades de mineração e olaria. Alguns dos
Tapeba mais velhos, por exemplo, trabalharam por anos na mineração de brita
de Alcides Abreu. Posteriormente, a região foi transformada em uma olaria,
fabricando telhas.
Barretto Filho destaca que a mão de obra Tapeba, responsável pela introdução
Oficina de diagnóstico da Lagoa dos Tapeba.
Foto: ADELCO.

de dinamites na terra, deu origem às duas lagoas artificiais atualmente usadas
pelos indígenas para banho. Deste modo, “foi portanto o trabalho dos próprios
índios que contribuiu para formar este importante elemento da paisagem local”
(ibid. idem).
O processo de ocupação da Lagoa dos Tapeba começou no início dos anos de
1990, a partir de processos de retomadas. Essas ações visavam a conquista de
espaço para moradias, escolas, postos de saúde, casas de farinha e casas de
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apoio.
Foi através das retomadas que o povo conseguiu preservar o terreiro dos Paus
Branco e a lagoa dos Tapeba, locais sagrados, além de criar área de plantio coletivo.

Infraestrutura e saneamento
O acesso à comunidade Lagoa dos Tapeba se dá tanto pela rodovia BR 222 (KM
17) quanto pela Rua Letícia Marques Cavalcante. As vias da aldeia são, em maioria, calçamentadas. O serviço de pavimentação aconteceu entre 2011 e 2012
após reivindicações do povo junto à Prefeitura de Caucaia. Antes do calçamento, as estradas de terra ficavam enlameadas durante o peíodo chuvoso, dificultando os deslocamentos do povo.
A maioria das famílias possui casas de alvenaria. A gradual substituição da taipa
pelo tijolo se deu tanto pela melhoria das codições financeiras dos habitantes,
pela presença de projetos. Dentre estes, destacam-se o Minha Casa, Minha Vida,
do governo federal, e o projeto de Microcrédito Habitacional da ADELCO (ADELCO, 2011).
Antigamente o processo para ingressar na comunidade ou construir a casa em
uma determinada área era a partir das reuniões e aprovação da comunidade.
Hoje esse processo não é mais habitual.
Todas as casas possuem energia elétrica. O programa Luz para Todos, do Governo Federal, foi de grande importância para isso. Por outro lado, a iluminação
pública precisa melhorar.
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Lagoa dos Tapeba.
Foto: Ronaldo Queiroz.

A comunidade é abastecida com água da CAGECE. Entretanto, não chega até as
torneiras. O abastecimento não é diário, mas sim a cada quinze dias. Para suprir
a necessidade, as famílias retiram água das Pedreiras ou das Lagoas. Algumas
casas contam com cisternas para armazenar água.
Com relação ao esgotamento sanitário, não há uma rede coletora, mas as casas
possuem fossas sépticas ou ecológicas. Há coleta de lixo uma vez por semana.
A comunidade ainda não realiza as práticas de coleta seletiva.

Educação e saúde
A Lagoa dos Tapeba possui três escolas diferenciadas, contemplando os ensinos
infantil, fundamental e médio. A escola Índios Tapeba é a mais completa, ofertando biblioteca, laboratório de informática, Ensino Médio e quadra de esporte.
As escolas têm na grade curricular a parte da cultura. Entretanto falta material
didático diferenciado indígena.
A comunidade conta com um posto de saúde cujo atendimento abrange também pacientes de outras comunidades. Possuem três agentes de saúde e um
agente de saneamento que fazem o acompanhamento da aldeia. Há carros de
urgência e emergência que acompanham os pacientes. O posto também realiza
o agendamento de serviços para outros hospitais de referência. Por outro lado,
os indígenas reclamam da falta remédio nos postos. Afirmam que a busca por
medicina tradicional, rezadeiras e curadeiras é pequena.
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Transporte, Lazer e segurança
Não há transporte coletivo no interior da comunidade. É necessário deslocar-se
até a saída da aldeia para conseguir tomar os ônibus.
Os moradores reclamam da frequência de assaltos dentro da comunidade.
Afirmam que a sensação de insegurança está acabando com o costume de se
dormir de portas abertas.
Os equipamentos de lazer são os campos de futebol. Há campeonatos masculinos e femininos. As lagoas e pedreiras também são usadas como recreação.

Áreas produtivas, emprego e renda

Elaboração do Etnomapa.
Foto: ADELCO.

A comunidade possui duas áreas de plantio coletivo. Trabalham nelas cerca
desessenta agricultores indígenas, alguns deles vindos de outras aldeias. Cultiva-se milho, feijão, mandioca, jerimum, quiabo, pepino, melancia, maxixe e
batata, no sistema de sequeiro. Há também plantações e criações em quintais,
para subsistência. A aldeia possui uma casa de farinha, mas está desativada por
problemas estruturais.
Os indígenas da aldeia também afirmam que fazem a coleta de frutas de época,
que são vendidas em Caucaia e em Fortaleza.
Outra atividade produtiva é o corte e venda de palha. O produto principal é
vendido, enquanto a bagana permanece como substrato.
Os empregos gerados dentro da comunidade vêm da escola, do posto de saúde
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Cerâmica: empreendimento não-indígena dentro

da terra Tapeba. Foto: ADELCO.

o

.

ou das indústrias que os posseiros mantêm dentro da TI. Há os que trabalham
na Aço Cearense e também os que pescam e fazem artesanato para sobreviver.

Recursos Naturais
Poucas áreas da Lagoa dos Tapeba são preservadas. Uma parte foi prejudicada
com desmatamento e retirada de areia. Os indígenas apontam o lixo e as queimadas como grandes “inimigos” atuais.

Terreiro Sagrado dos Pau Branco.
Foto: Ronaldo Queiroz.
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Lameirão
História, formação e origem
O diagnóstico participativo na comunidade de Lameirão aconteceu no dia 30 de
junho de 2016. Participaram 29 pessoas entre moradores, lideranças comunitárias, agente de saúde e agente de saneamento.
A comunidade está situada às margens da rodovia BR 222, próximo ao km 15.
Seu nome original é “Lamarão”, uma referência às condições das estradas que,
durante o período de chuvas, ficavam bastante lamacentas. O povo já reivindicou calçamento, mas não foram atendidos.
Barretto Filho (2006) afirma que a maioria dos Tapeba de Lameirão têm “descendência irrestrita” a um casal em comum: a senhora Maria Silva e o Senhor “Perna
Grossa”. Antes de reconquistar sua terra, os indígenas da comunidade habitavam terras de terceiros, exercendo a função de caseiros e vigias.
Participantes da oficina de diagnóstico.
Foto: ADELCO.

Trata-se de área em que moradores da Vila já residiram e que já foi sítio
de residência de índios que hoje moram na vila, seguindo o padrão clássico de circulação e deslocamentos dos Tapeba entre os grupos locais
em que se encontram famílias indígenas assentadas (BARRETTO FILHO,
2006, p. 125).

Segundo Tofóli (2010), a ocupação atual do Lameirão ocorreu de forma gradual.
Não deve ser considerada uma retomada, mas sim uma prática tradicional e
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comum aos Tapeba, de migração entre os diferentes grupos locais em busca de
espaços disponíveis para seu assentamento.
A comunidade ingressou no movimento indígena em meados da década de
1990 a partir da liderança local, senhor Severino Cruz, que mobilizou moradores
do Lameirão para participação das reuniões que aconteciam nas comunidades
Tapeba de Lagoa I e Ponte.
Atualmente, a comunidade abriga 43 famílias que se autoidentificam como
indígenas. Há, ainda, 17 famílias não-indígenas.

Infraestrutura e saneamento
Todas as ruas continuam sendo de terra, o que faz com que a estrada principal
fique bastante comprometida durante o período de chuvas. Alguns indígenas
destacam a dificuldade de acesso à comunidade por conta dessa má condição:
“Essa estrada é péssima. Quando chega o inverno ninguém entra aqui pra escola. Atola o [transporte] escolar, atola carro aqui dentro…”, disse uma das participantes da oficina.
A maioria dos moradores da comunidade residem em casas de alvenaria (tijolo),
mas ainda há os que vivem em moradias de taipa. As dificuldades em construir
novas casas faz que se encontre a situação de mais de uma família morando
na mesma residência. Boa parte das moradias foram sendo modificadas pelo
Projeto de Microcrédito habitacional da ADELCO (ADELCO, 2011). Todas as casas
possuem energia elétrica, mas os indígenas reclamam da baixa qualidade da
iluminação pública.
A oferta de água encanada é limitada, não contemplando todas as residências.
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Elaboração do etnomapa do Lameirão.
Foto: ADELCO.

Mesmo as famílias que possuem o serviço têm queixas quanto ao fato de a água,
por ve¬zes, não chegar às torneiras. Os moradores acreditam que esse problema
pode estar relacionado à baixa pressão por conta do período de estiagem.
Existe um poço-chafariz municipal próximo à escola. Os moradores reclamam
que sua água é salobra, sendo imprópria para o consumo.
Para suprir a escassez, um caminhão-pipa traz água duas vezes por semana,
abastecendo as cisternas da comunidade. Algumas casas receberam cisternas de ferrocimento através do projeto Tribo das Águas, da ADELCO, em 2010.
(ADELCO, 2013).
A maioria das casas possui banheiro e fossas. A principal reclamação é de algu¬mas pessoas ainda mantêm o hábito de realizar suas necessidade fisiológicas em áreas do entorno das casas.
Não há coleta de lixo na comunidade. Por conta disso, grande parte das pessoas
queima ou enterra seus resíduos domésticos. Alguns ainda depositam lixo em
locais impróprios - áreas próximas ao açude e lagoa - gerando poluição e foco
de transmissores de doenças.
Etnomapa produzido na comunidade do Lameirão.
Foto: ADELCO.

Lixo é o pior. Não tem [coleta]. Aqui dá é briga entre vizinhos, porque um
queima, o outro reclama (…). Aí jogam no terreno acolá, que não é certo, também. Aí fica ruim pra gente, esse negócio de lixo. Se não tivesse o
lixo, melhoraria essa questão das doenças. Porque tem coisa que não se
queima, né, aí acumula. (Não identificada)

A prefeitura de Caucaia afirma que durante o período chuvoso não é possível
realizar a coleta de lixo na comunidade devido ás condições precárias das estra-
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das, impossibilitando o acesso dos caminhões.
Um dos entrevistados comentou: “eles [a prefeitura] alegam que quando é no
inverno não dá pra entrar com a caçamba. Mas quando tá no verão podia entrar
tranquilo, não tem problema”, demonstrando que a condição da estrada não
seria justificativa razoável para a falta de coleta.

Educação e Saúde
Uma das primeiras lutas do Lameirão foi na área da educação. Os moradores
começaram a utilizar um galpão de taipa, construído por eles mesmos como
anexo de uma igreja evangélica, como local para abrigar as aulas. Crianças de
todas as idades estudavam na mesma turma.
Após uma série de reivindicações junto à prefeitura, os indígenas conquistaram
uma escola municipal de nome Maria Silva do Nascimento. Dona Maria foi mãe
de D. Osvaldina, por sua vez liderança e agente de saúde do Lameirão. A escola
oferta Ensino Fundamental e EJA.
Para cursar o ensino médio, os alunos precisam se deslocar até a escola Índios
Tapeba, na comunidade Lagoa dos Tapeba. Há transporte escolar. A escola
conta com biblioteca, mas não possui laboratório de informática, internet ou
quadra esportiva.
Não há posto de saúde. Os pacientes precisam ser atendidos no posto da Lagoa
dos Tapeba. Há transporte que os leva uma vez por semana através de um carro
de urgência e emergência. Os indígenas reclamam da insuficiência na oferta de
medicamentos.
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Comunidade do Lameirão vista de cima.
Foto: Gabribas Produções.

Transporte, Lazer e Segurança
A comunidade não conta com transporte coletivo facilmente acessível. É preciso
se deslocar até Capuan para conseguir tomar um ônibus.
Quanto à segurança, os moradores reclamam da falta de assistência policial.
O fato de se tratar de uma terra indígena, portanto uma área de competência
federal, faz com que os serviços de segurança estadual ou municipal por vezes
não atendam às demandas. Como exemplo de práticas de violência, os moradores citam a invasão de residência para o roubo de botijões de gás.
O único equipamento de lazer é o campo de futebol, mais utilizado pelos homens. Outro local de diversão e o açude que, além da pesca, é usado para tomar
banho.

Atividades produtivas, emprego e renda
Os indígenas afirmam que não existem muitas ofertas de trabalho dentro da
comunidade. Os empregos geralmente estão concentrados nas indústrias, comércio e serviços nos municípios de Caucaia e Fortaleza. Alguns dependem do
dinheiro vindo do programa Bolsa Família ou de aposentadoria.
Não há áreas de produção coletiva. Plantam individualmente e apenas para
consumo: milho, feijão, batata, maxixe, quiabo, jerimum. Criam galinha e porco
tanto para vender como para consumo próprio. Não possuem trabalho com
artesanato.
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Durante o segundo semestre do ano, alguns moradores trabalham com o corte
da palha da carnaúba, através do arrendamento. A cera é vendida e a bagana
permanece na comunidade.

Recursos Naturais
A área do Lameirão possui açudes e lagoas poluídos, sujeira proveniente sobretudo do lixo doméstico. Há pessoas que trabalham com a extração de areia ou
com a venda de lenha devido a falta de empregos ou outras fontes de renda. As
queimadas na região são recorrentes, principalmente na região da Lagoa Seca.
Os moradores não possuem acesso aos açudes que estão dentro dos limites da
TI. Os posseiros impedem o acesso através da ação de vigilantes ou instalando
portões com cadeados.
A questão da terra sofre com impasses. Além da histórica questão da demarcação, alguns indígenas venderam terras para não indígenas, gerando conflitos
internos e a chegada de pessoas estranhas à comunidade. Alguns indígenas
afirmam que a presença dessas pessoas “de fora” prejudica a organização política do povo.

84

COMUNIDADE

Ponte
85

Ponte
História, origem e formação
A comunidade está localizada à altura da ponte da rodovia BR 222 posicionada sobre o rio Ceará. Vem daí o nome da aldeia: “Ponte”. O povo ocupa as duas
margens daquele rio.
Barreto Filho destaca que a pesca no mangue faz parte da história do povo
Tapeba desde tempos imemoriais. O autor lembra que, no início do século XIX,
já haviam documentos oficiais que relatavam essa atividade indígena na Vila de
Sores, atual cidade de Caucaia (BARRETO FILHO, 2006, p. 145).
Mesmo utilizando o mangue para suas atividades produtivas desde muitos
séculos, os Tapeba só passaram a ocupar efetivamente aquela área a partir dos
anos 1940, quando se assentou ali a família do recém-falecido Zé Zabel Alves
dos Reis, o Cacique Perna-de-Pau. Aqueles indígenas viviam até então em Paumirim, sendo obrigados a se mudar para a região do mangue após a morte do
seu líder (ibid., idem).
Essa ocupação permanente foi reconhecida pelo próprio município de Caucaia
em 1985, quando, pro meio de uma declaração junto ao Serviço de Patrimônio
da União, afirmou que os Tapeba residiam no Rio Ceará “há mais de 50 anos”
(ibid. idem).
As condições de vida dos indígenas eram, de acordo com o autor “precárias”. A
situação e tornou um pouco melhor a partir dos anos 80, a partir da ação da Ar-
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Etnomapa produzido pela comunidade da Ponte.
Foto: ADELCO.

quidiocese de Fortaleza, que construiu casas de alvenaria para o povo da Ponte.
A pajé da comunidade, dona Raimunda, afirma que a visita daquela instituição
religiosa à comunidade aconteceu em 1982, a partir da ação de duas filhas suas:
Duas meninas minhas foi, mais as tias, da banda de Fortaleza, foi até a
Arquidiocese. E lá elas viram este homem (…). Elas disseram que era de
Caucaia e era dos índios Tapeba. Ele disse: ‘Existe índio na Caucaia?’ Elas
disseram ‘Existe, tanto existe que nós tamo aqui’ (…). Aí ele marcou um
dia de vir, foi exatamente no dia 06 de fevereiro de 1982. El chegou aqui
na aldeia (…). Dom Aluísio veio. Prometeram de fazer umas casa, fazer a
demarcação de terra.

Barreto Filho ressalta que, também a partir da década 1980, a ocupação da área
do mangue passou por mudanças. Os Tapeba, que até então viviam relativamente sozinhos na área, assistiram à chegada de assentamentos e conjuntos
habitacionais não-indígenas (BARRETO FILHO, p. 146).

Infraestrutura e saneamento
A comunidade está localizada próximo à rodovia BR 222, posicionando-se ao
lado da aldeia de Sobradinho.
A maior parte das ruas da Ponte são calçamentadas. Quase todas as casas são
de alvenaria, havendo poucas de taipa. Uma dessas residências de tijolos foi
construída através do Projeto de Microcrédito habitacional da ADELCO (ADELCO, 2011).
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As casas são abastecidas com sistema de água encanada da Cagece (Companhia
de Água e Esgoto do Ceará). De acordo com os depoimentos, o fornecimento é
satisfatório. A maioria das moradias possuem banheiro. Entretanto, não existe rede coletora de esgoto e poucas casas possuem fossas sépticas. Por conta
disso, muito dejetos são despejados diretamente no Rio Ceará. A coleta de lixo
no interior da comunidade é feita apenas em algumas ruas. Muitos dos resíduos
domésticos são queimados, enterrados, ou, ainda, expostos a céu aberto. Essa
situação intensifica o problema da poluição do solo e das águas, além de trazer
doenças. Além disso, os indígenas reclamam que a área do mangue está suja
com lixo proveniente de ouros lugares.
Todas as residências possuem eletricidade. Do mesmo modo, todas as ruas tem
iluminação pública, embora alguns trechos da comunidade fiquem sem iluminação por longos períodos. A comunidade não tem telefone fixo; o acesso à
internet se dá pelo serviço de telefonia móvel.

Educação e saúde
A comunidade possui uma instituição de ensino, a Escola da Ponte. Ela oferta
Ensino Fundamental, mas não o Médio. Seu prédio foi construído com o auxílio
do Projeto de Microcrédito habitacional da ADELCO (ADELCO, 2011). Atende
tanto indígenas quanto não-indígenas.
Os alunos e alunas que desejam cursar o Ensino Médio precisam recorrer a uma
escola convencional. Os indígenas se queixam, contudo, do preconceito que
seus alunos sofrem por parte dos não-índios.
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Comunidade da Ponte às margens do Rio Ceará.
Foto: Ronaldo Queiroz.

Há um posto de saúde na Ponte, que abrange seu atendimento também para
as comunidades de Vila Nova e Sobradinho, quando necessário. Possui equipe
completa, mas o atendimento é semanal. Os moradores apontam o problema
da falta de medicamentos e da demora em marcar consultas.

Transporte, segurança e lazer
O acesso ao transporte público, de acordo com os entrevistados, é satisfatório.
A falta de segurança foi um ponto tocado na oficina. Os participantes relataram
casos de assaltos e outros casos de violência.
O único equipamento próprio de lazer na Ponte é um campo de futebol, geralmente utilizado por homens.

Atividades produtivas, emprego e renda
Uma das atividades produtivas destacadas na oficina foi a pesca artesanal,
realizada tanto no Rio Ceará quanto na área de mangue. Ela é fonte de alimento
para as famílias e também de renda. Os moradores afirmam que os locais de
venda são um ponto positivo, visto que não encontram grandes dificuldades em
encontrar um lugar para vender seus produtos. Pesca-se camarão, caranguejo,
siri e peixes. Essa atividade é praticada tanto por homens quanto por mulheres.
A pesca é a principal atividade primária da comunidade, conforme exemplifica
a fala de uma de suas lideranças, Sérgio: “A comunidade da ponte aqui não vive
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do plantio, ela vive mais da pesca do caranguejo, do siri, camarão”.
Por outro lado, os indígenas chamam a atenção para a polução do rio e do mangue, que possui muito lixo em suas margens. Isso ocasiona a morte de parte da
fauna e da flora do rio, dificulta o tráfego pelas águas e, por consequência, prejudica a pesca. Os moradores afirmam, inclusive, ser necessário se deslocar até a
Barra do Ceará para conseguir encontrar caranguejos. Foi o que afirmou Sérgio:
Por conta da poluição, o Rio tá muito sujo, a gente não pesca mais aqui.
Pra tirar o sustento da comunidade a gente precisa sair de canoa até
a Barra do Ceará pra poder tá pegando caranguejo. Aonde ainda exite
alguns é por lá.

Meire, professora, reforça: “Antes a gente pegava caranguejo bem dizer por trás
de casa, o mangue. Hoje em dia você vai ali, não encontra mais. Então encontra
caranguejo na Barra do Ceará”.
Sérgio também destaca como o processo de poluição das águas se intensificou
nas últimas décadas:
Há uns 20 anos atrás, nós via areia aqui no rio. Aqui era uma fartura de
peixe, de camarão, do que você imaginasse. Nós, pequenos, nos pegamos siri era demais. Hoje, ver o nosso rio numa situação dessa, é muito
triste pra gente. Eu, que nasci e me criei aqui dentro dessa comunidade,
ver o nosso rio, de riqueza e de fartura, passar por essa situação que se
encontra hoje Isso é muito triste pra gente.

O lixo provém tanto da própria comunidade quanto de veículos que atravessam
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Rio Ceará.
Foto: Ronaldo Queiroz.

a rodovia.
Outra queixa foi sobre a falta de uma área de plantio coletivo. A atividade de
agricultura é feita em alguns quintais, para subsistência. Os moradores afirmam
que a coleta de frutas está abaixo do desejado. Existem algumas famílias que
criam aves ou suínos para consumo próprio.
Algumas pessoas produzem artesanatos como brincos, pulseiras, cocares, flechas e colares.

Cultura
A comunidade da Ponte possui um centro cultural. Os recursos para construção
de seu prédio vieram com a ajuda do Projeto de Microcrédito Habitacional da
ADELCO (ADELCO, 2011). O espaço foi originalmente pensado para a exposição
de peças de artesanato, mas logo ganhou novos usos, como o Memorial Cacique Perna-de-Pau, criado em 2005.
Entretanto, atualmente o local está fechado após uma sequência de assaltos e
depredações. Os moradores apontam a falta de recursos para contratar vigias,
somada à ausência de apoio da prefeitura, como razões dessa situação.
Existe o trabalho com medicina tradicional, especialmente chás.
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Recursos naturais
A Ponte possui acesso ao Rio Ceará e a uma área de mangue. Esses ambientes
fazem da pesca uma atividade importante para a comunidade. Entretanto, esses
corpos hídricos estão poluídos com lixo doméstico vindo tanto da aldeia quanto
de outros lugares. Essa situação favorece casos de doenças e de morte de parte
da fauna e da flora diretamente ligados àquelas águas.
Há ainda alguns açudes que, além de banho e lazer, também são usados para pesca, mas sem a mesma intensidade do Rio e do mangue. Os indígenas reclamam
que existem posseiros que proíbem o acesso do povo da comunidade aos açudes.

Aspecto político
A comunidade possui representantes ativos na Associação das Comunidades
dos Índios Tapeba (Acita), importante e principal organização política do
Povo Tapeba.
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Sobradinho
História, origem e formação
As entrevistas em Sobradinho foram feitas em 02 de junho de 2016. Participaram quatro pessoas: João Kennedy (liderança jovem), Lailiane Lima (Liderança
jovem), Ezequiel Alves (morador antigo) e Wellington Alves (morador antigo).
O processo de formação da comunidade do Sobradinho começou a partir da
vinda da família de seu Ezequiel e seu Wellington. Vieram, em 1992, da comunidade Vila Nova e fixaram residência no local, cujas terras pertenciam ao senhor
Antônio Sales. A história tradicional conta que seu Ezequiel e sua família vieram
com quatro galinhas e um galo para começar a nova moradia. Quando chegaram, o local só tinha “mato e barro”.
Só mata e água. Quando eu cheguei ali, onde eu tô, era mais de um metro d’água. Construí minha casinha, meus menino eram pequeno (…).
Até pato morria afogado. Tinha porco, galinha… era muita água (…). Era
mata, era mata, bonita, fechada. (Ezequiel).

Iniciaram uma plantação de milho, jerimum e feijão. Também trabalhavam na
extração de areia. Ergueram no local uma pequena Igreja. A presença dos indígenas na área sempre foi motivo de conflitos com os posseiros. Seu Ezequiel e
seu Wellington contam que, uma vez, um posseiro mandou lotear toda a área.
Os indígenas se juntaram e derrubaram as cercas.
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Comunidade do Sobradinho
Foto: Gabribas Produções.

Seu Wellington conta a origem do nome Sobradinho:
Nós somos natural de Caucaia, do Sori. Um dia quando chegamos para
pescar tinha um baldrame de sal, um estábulo de gado e tinha um
Sobrado que pertencia a uma família que era dona das Salinas. Dia de
sábado a família vinha para cá para fazer o pagamento dos trabalhadores. Ai ficou o nome Sobradinho por causa de sobrado (Wellington).

Hoje o antigo Sobrado não existe mais. A Salina foi à falência, seu dono morreu
e o prédio foi demolido. Os antigos posseiros que aqui habitavam mantinham
suas terras improdutivas, de acordo com seu Wellington. As fábricas e indústrias
que hoje estão dentro de Sobradinho foram vendidas por ele.
Seu Wellington conta também que as terras foram vendidas para um italiano.
Certo dia, um batalhão da polícia chegou ao local, reforçada por vários cães,
enquanto um grupo de homens derrubaram as casas indígenas.
Naquele tempo ele vendeu esses terreno tudin, o Antônio Sales. Aí nós,
morando aqui, nós soubemo que tinha vendido pra um italiano (…). Aí
ele mandou derrubar… chegou dois carro, cheio de polícia, cachorro,
cavalaria, uns carro grande, desceu lá e derrubou a casa por cima de
mim (…). Eu escapuli, tiramos as coisas de dentro, aí pra lá só tinha casa
derrubada, pra lá. Nós sufrimo. Ainda hoje ele diz que nós somos invasor,
invasor é ele! (Wellington).

A comunidade de Sobradinho, que foi fundada com cinco famílias na década de
1990, hoje conta com trinta e três famílias, cinco não indígenas.
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Infraestrutura e saneamento
A comunidade tem como limites a Rodovia BR 020 e a comunidade da Ponte. A
distribuição espacial é em formato de vila.
A primeira casa a ser construída na parte mais alta da comunidade foi a do Cacique Alberto, em 2012, beneficiado com o Projeto de Microcrédito Habitacional da
ADELCO. A moradia foi derrubada pelos posseiros em um episódio que ficou na
memória do povo Tapeba. O caso foi à justiça, mas ainda não houve uma decisão.
A rodovia BR 020 passou por um processo de duplicação que tomava parte da
terra de Sobradinho. Isso possibilitou àquele povo, em 2014, ações compensatórias para a construção de vinte e sete casas. A área próxima à rodovia traz o incômodo da poluição sonora e do ar, além de já não ter espaço para se expandir.
Essa situação favoreceu o início da ocupação da “parte alta” da terra, próxima ao
mangue. A área de ocupação recente não tem luz elétrica.
A comunidade tem, ao mesmo tempo, características urbanas e do campo. O
uso dos quintais para pequenas plantações e criações de animais são atividades
rurais, enquanto a proximidade com a rodovia traz elementos urbanos à comunidade, como indústrias e grande tráfego de veículos.
As casas de Sobradinho possuem água encanada da CAGECE, mas não trazem
rede coletora de esgoto. Grande parte das casas utiliza fossas sépticas ou ecológicas. Não existem poços, cacimbas nem cisternas, fazendo com que a população dependa exclusivamente da água que vem do sistema de abastecimento.
Não existe coleta de lixo dentro da comunidade. As caçambas da prefeitura
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Oficina de diagnóstico na comunidade do Sobradinho.
Foto: ADELCO.

passam apenas em frente a terra indígena. Boa parte dos moradores enterra ou
queima os resíduos. As ruas não são asfaltadas, mas sim de terra.
Todas as casas da área da ocupação original possuem energia elétrica. Não
há telefones fixos, apenas se utiliza telefones móveis. O acesso à internet está
disponível apenas na escola. Não possuem casa de farinha, praça, quadra de
esporte, oca ou cozinha comunitária. Há um pequeno galpão de artesanato.

Educação e saúde
Há uma escola de ensino fundamental mantida pelo governo do Estado que
conta com uma biblioteca e um laboratório de informática. A escola não possui
turmas de ensino médio ou EJA, pois falta alunos para que abra uma sala.
Segundo os indígenas, ainda há o preconceito pelo fato de ser índio, principalmente com os jovens e as crianças que estudam nas escolas convencionais. Por
isso, acreditam que o “índio tem que estudar dentro da sua cultura para manter
a cultura”.
Há um posto de saúde na comunidade, mas o atendimento da maioria dos
Etnomapa elaborado pela comunidade do Sobradinho.
Foto: ADELCO.

profissionais é semanal. Apenas o agente de saúde permanece diariamente. Não
existe tratamento dentário na comunidade. O povo reclama da falta de medicamentos e afirma que, às vezes, os próprios pacientes precisam comprar os
remédios.
Outra queixa é a lentidão na entrega de exames e no encaminhamento de pacientes para médicos especialistas.
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Transporte, segurança e lazer
Não há transporte coletivo nas ruas da comunidade. As pessoas precisam fazer
grandes deslocamentos até a parada de ônibus mais próxima.
Os indígenas apontam a falta de segurança pública como um problema grave.
Citam casos recentes de assassinatos e o uso de sua terra como rota de fuga de
assaltantes.
Os equipamentos de lazer são apenas dois campos de futebol. Uma das atividades
de lazer é a ida à igreja evangélica que foi construída pelos próprios moradores.

Atividades Produtivas, emprego e renda
Uma das primeiras atividades produtivas em Sobradinho foi a extração de areia
do rio, mas essa prática já não existe atualmente. A maior parte das famílias tem
pequenas criações e plantações para consumo próprio. A agricultura é do tipo
sequeiro. Apenas uma parte da produção é irrigada com mangueira.
Os moradores afirmam que a pesca é escassa por conta da poluição do rio. A
prática só acontece em períodos de chuva, quando as águas ficam um pouco
mais limpas. Em contrapartida, durante os meses sem chuva o nível do rio fica
baixo, sobressaindo o esgoto que vem dos bairros próximos.
De primeiro, quando nós trabalhava no rio, ali nós via o peixe passar, nós via
o siri passar, todo peixa passava. O siri nós via se enterrar na areia, assim. Hoje
você passa [e não reconhece], por causa das fossa e da água suja. Isso aí já tá
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Escola Diferenciada Indígena da
comunidade do Sobradinho.
Foto: Gabribas Produções.

com mais de quinze ano que essa água tá poluído (Wellington).
A fruta que predomina é o coco e a banana. A vegetação predominante é ainda
do mangue.
Algumas pessoas da comunidade produzem artesanato como renda extra. São
produzidos artefatos de barro, palha e com sementes. O colégio gera emprego e
renda para algumas famílias.

Cultura
Sobradinho segue o calendário de festas da etnia Tapeba. As matas são locais
sagrados.

Recursos Naturais
A comunidade do Sobradinho apresenta alguns elementos naturais de mangue.
Ela é cortada pelo Rio Ceará, que está poluído devido ao esgoto dos conjuntos
habitacionais adjacentes, que é despejado dentro do córrego.
A área de mangue, embora já não tão vasta, é usada para a pesca. Os indígenas
afirmam que não existem mais caranguejos.
Outro recurso natural cotidianamente utilizado é a palha, recolhida para a manufatura de vassouras.
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Aspecto político
A comunidade possui uma liderança política, jovem. Os assuntos são resolvidos
em reuniões internas.
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Trilho
Histórico, origem e formação
As entrevistas com a comunidade do Trilho aconteceram no dia 16 de agosto de
2016. Participaram três lideranças: as senhoras Elizabete (Bete) e Iolanda, além
do senhor Paulo Sérgio.
A origem da aldeia data de aproximadamente a década de 1950, quando Tapebas migrados de Paumirim passaram a ocupar aquelas terras (BARRETO FILHO,
2006, p. 133 e 134). Ela está localizada às margens da ferrovia que liga as cidades de Fortaleza e Sobral, ocupando uma área de 2,5 km. As casas estão dispostas de maneira longitudinal, ao longo das laterais da ferrovia. Esse é um padrão
de ocupação pouco comum.
Bete ressalta que o assentamento tinha, e ainda tem, pouco espaço para o
crescimento da comunidade. As pessoas vivem, em suas palavras, “imprensadas
entre a linha do trilho e a cerca dos posseiros”.
A primeira retomada da comunidade foi realizada no ano 2000. A principal motivação foi a conquista de terras para a instalação adequada da escola indígena.
A ação gerou conflitos com um posseiro, que chegou a entrar na área retomada
junto com policiais:
Quando o posseiro veio com a polícia (…), nós professor e as crianças
todas que estavam estudando [saímos] para receber o posseiro (…). Aí
ele disse: ‘Que professora é essa você que diz que é uma educadora e tá
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passando uma educação dessa para essas crianças?’. Aí eu disse: ‘eu tô é
ensinando eles a levantarem a cabeça, se orgulharem e saber reivindicar
seus direitos porque essa terra é dos nossos antepassados’
(Bete, liderança).

O povo do Trilho conseguiu a posse da área retomada após várias audiências
judiciais. Construiu então seis salas de aula para a escola. A ADELCO contribuiu
com a doação de materiais e com o auxílio do Programa de Microcrédito Habitacional (ADELCO, 2011). Atualmente aquele equipamento funciona como creche
e está vinculado à Prefeitura de Caucaia.
Depois disso aconteceram mais quatro retomadas, com finalidade de adquirir
espaço para moradias. A retomada mais recente, conforma já visto no primeiro
capítulo desta publicação, está em tenso conflito judicial.

Infraestrutura e saneamento
As casas de taipa, do início do processo de formação da comunidade, foram
substituídas pelas de alvenaria. Todas as residências possuem energia elétrica.
Etnomapa elaborado pela comunidade do Sobradinho.
Foto: ADELCO.

A maioria das ruas é de terra; apenas a que dá acesso à comunidade é asfaltada.
Essa situação dificulta o trânsito no interior da aldeia.
Com relação a equipamentos coletivos, a aldeia do Trilho possui uma casa de
farinha, um galpão e uma Oca. Está última foi construída em parceria com a
ADELCO, via Programa de Microcrédito Habitacional.
O abastecimento de água é feito pela CAGECE, mas os moradores reclamam da
constante falta de água nas torneiras. Três poços auxiliam no abastecimento.
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Todas as casas possuem banheiro e fossas.

Educação e saúde
A comunidade do Trilho conta com uma Escola Diferenciada, construída pelo
governo do estado do Ceará em 2010. Oferta os ensinos Fundamental e Médio
e possui também uma quadra de esportes na escola. Há também a creche, já
mencionada, que atende as crianças da aldeia.
O Trilho possui um posto de saúde diferenciado indígena. Há carros de urgência
e emergência que levam os pacientes para os hospitais do município. A área é
assistida por agentes de saúde e de saneamento que realizam visitas domiciliares, além de aplicarem vacinas. Além disso, está em construção na comunidade
um Polo Base que deverá atender a todas as comunidades Tapeba.

Transporte, segurança e lazer
O transporte coletivo não é facilmente acessível ao povo do Trilho. As pessoas
precisam se deslocar por vários meros até a pista principal.
Com relação à segurança, a população reclama da falta de atendimento policial:
quando contactam a polícia, esta não atende às ocorrências.
Não existem equipamentos de lazer na aldeia do Trilho.

Comunidade do Trilho
Foto: Gabribas Produções.
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Atividades produtivas, emprego e renda
A maior parte dos moradores da comunidade trabalha fora, em comércio, indústria e serviços. Uma parcela menor trabalha na escola e no posto de saúde.
Não existem área de produção coletiva. Aqueles que querem plantar precisa
recorrer à Lagoa dos Tapeba. Algumas famílias plantam ou criam animais no
próprio quintal.
O artesanato é utilizado pro algumas pessoas como fonte complementar de
renda.

Recursos naturais
O Trilho é uma comunidade que está na zona periurbana de Caucaia. Não há lagoas nem matas virgens. Toda a área é adensada pela linha do trem e por áreas
de moradias.

Retomada do Trilho.
Foto: Gabribas Produções.
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Vila dos Cacos
História, origem e formação
A entrevista do diagnóstico na Vila dos Cacos aconteceu no dia 31 de maio de
2016. Participaram quatro indígenas: Seu Sebastião Caco (liderança mais antiga), Larissa (liderança política da comunidade), Luzinete (Agente de Saúde) e
Marciane (Liderança jovem).
A comunidade está situada às margens da estrada BR 222, próximo a fábrica da
empresa Aço Cearense em Caucaia. A formação, ocupação e história da comunidade estão ligadas à liderança mais antiga: Sebastião Jerônimo do Nascimento,
mais conhecido como Caco.
Sebastião Jerônimo chegou ao local com quinze anos de idade, oriundo da Lagoa dos Porcos, área também Tapeba. Recebeu o apelido de “Caco” ainda jovem,
de um senhor com quem trabalhava, depois de acidentalmente ter derrubado
vários utensílios de barro, que ficaram em “cacos”.
Seu Sebastião é casado com Dona Josefa, também indígena. Apenas ele tem o
papel de liderança indígena. A maioria da comunidade possui grau de parentesco com o casal: filhos, netos, bisnetos, primos, sobrinhos. As únicas pessoas
que não possuem esse laço sanguíneo são os não-índios que se casaram com
integrantes da comunidade.
Seu Sebastião narra que sua consciência indígena surgiu a partir do contato
com dona Lúcia Tapeba, liderança da Lagoa I. A partir daí, seu Sebastião tam-
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bém entrou no movimento indígena e na luta pelos seus direitos:
Ela fez foi me dizer que eu era índio. “Por que, dona Lúcia, que eu sou
índio?”. “Porque você é índio. Onde se traça pros Nascimento e pros
Jerônimo tudo é índio Tapeba”. A minha família (…) é Jerônimo, tudo
Jerônimo e Nascimento (Sebastião).

O povo de Vila dos Cacos realizou duas retomadas: uma em 2004 e outra em
2009. A primeira, que contou com o apoio de lideranças da Lagoa I, Capoeira e
Sobradinho, foi destinada para escola, área de plantio e algumas residências. A
segunda foi uma resposta às ações violentas de um posseiro, que estava impedindo os indígenas de terem acesso ao campo e de plantarem. Após as reapropriações, a terra da Vila atingiu vinte hectares, abrigando 28 famílias e 134
pessoas (TÓFOLI, 2010, p. 139 e 140).
Apesar de os limites oficiais da comunidade serem bem maiores, hoje a área efetivamente ocupada pela Vila dos Cacos concentra-se a em um núcleo principal
próximo à Rodovia BR 222. Essa parte estava livre de ocupações não-indígenas,
o que facilitava seu povoamento. As outras áreas, em contrapartida, têm a presença de posseiros. De acordo com os indígenas, essas ocupações não teriam
atividades produtivas significativas.

Infraestrutura e saneamento
A Vila dos Cacos apresenta características produtivas e sociais do campo. O
acesso à comunidade é feito com estradas de terra que, em nosso julgamento,
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Oficina de diagnóstico na comunidade Vila dos Cacos.
Foto: ADELCO.

estão em boas condições.
A comunidade possui energia elétrica em todas as residências, que são em sua
maioria casas de alvenaria. Os projetos de Microcrédito Habitacional da ADELCO (ADELCO, 2011) e os de moradia da FUNAI contribuíram para que muitas
famílias substituíssem suas casas de taipa por moradias mais confortáveis. Os
locais das novas residências construídas nas aldeias são escolhidos pela própria
comunidade.
Mesmo assim, existem pessoas que ainda não reuniram condições financeiras
para substituir as casas de taipa. Algumas dessas famílias estão pleiteando serem contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.
Não há serviços de internet nem telefone fixo. Por outro lado, toda a comunidade está em área de cobertura de telefonia móvel, utilizando serviços de internet
via celular.
Ainda a respeito dos serviços de infraestrutura, é importante citar a oca comunitária, construída com a ajuda de todo o povo da Vila. O espaço é utilizado como
cozinha comunitária e também como lugar de apoio ao artesanato.
Com relação à água, a comunidade possui um sistema de abastecimento comOficina de diagnóstico na comunidade Vila dos Cacos.
Foto: ADELCO.

posto por captação, armazenamento, tratamento e distribuição. A captação
é feita por três poços artesianos. A partir deles a água é armazenada em uma
caixa, na qual um dosador de cloro realiza o tratamento. Após receber o cloro, é
distribuída para as casas por meio de encanação. Existem dois açudes dentro da
terra, que são utilizados basicamente para lazer e pesca. O consumo de água é
feito principalmente pelo sistema de poços.
Alguns indígenas afirmam que, infelizmente, falta uma política de consciência
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para o uso racional da água. Citam como exemplo o desperdício de água ocasionado por vazamentos não consertados. O fato de não pagarem pelo consumo de água contribuiria para esse tipo de postura.
Não há rede coletora de esgoto nas casas. As famílias utilizam em geral fossas
sépticas, algumas possuindo fossas ecológicas. Algumas casas ganharam o kit
sanitário da FUNASA, contribuindo para que todas as casas tivessem banheiros.
A coleta de lixo iniciou-se em 2016 na comunidade. Uma vez por semana um
caminhão do tipo caçamba, providenciado pela prefeitura, recolhe os resíduos
em dois pontos: a escola e a Oca comunitária. As famílias que não colocam o
lixo nesses locais optam por enterrar ou queimam o material.
Os serviços de segurança pública não são satisfatórios. O povo se queixa da falta
de atendimento policial.

Educação e saúde
No começo da luta, não havia estrutura física para a escola. As crianças estudavam debaixo das árvores com o auxílio de duas professoras e dois professores
indígenas? A comunidade chegou a se reunir um dia para levantar um prédio
para a escola, mas acabou desistindo, temendo pressão dos posseiros. Após insistência dos professores, houve nova mobilização visando uma estrutura física
escolar. Seu Caco pediu auxílio a Weibe Tapeba, hoje liderança da Lagoa dos Tapeba, que ajudou na captação de sacos de cimento. A ADELCO também participou do processo, fornecendo tijolos a partir de um fundo emergencial ligado ao
projeto Microcrédito Habitacional (ADELCO, 2011). A partir dessa mobilização, a
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Escola da Vila dos Cacos.
Foto: Gabribas Produções.

Vila dos Cacos conseguiu construir suas duas primeiras salas de aula.
A comunidade conta somente com uma escola, de ensino fundamental, mantida pelo Governo do Estado. Ela possui uma biblioteca e um laboratório de
informática que dividem espaço com uma sala de aula. Possuem cisternas construídas por meio de parcerias.
A escola enfrenta grande dificuldade com relação à alimentação dos alunos, que
por vezes não é suficiente para todo o mês. Os livros didáticos não atendem a
todas as séries. Há também a queixa da falta de uma quadra de esportes.
Outro problema é que, quando concluem o ensino fundamental, os alunos
precisam se deslocar para estudar nas escolas convencionais. Embora exista
uma escola Tapeba com Ensino Médio – a Povo Tapeba – ela não teria estrutura suficiente para receber alunos de todas as comunidades. Além disso, há
dificuldades para o acesso ao transporte escolar, pois o mesmo não vem até a
comunidade. Os estudantes precisam se deslocar até a Aço Cearense para pegar
o transporte. Os jovens não possuem acesso a cursos profissionalizantes e há
dificuldades para fazer faculdade, por conta do deslocamento tanto do custo
quanto a dependência do transporte que não vai até a comunidade.
Não existe posto de saúde nem atendimento médico na Vila dos Cacos. Os
moradores são encaminhados, pela agente de saúde indígena, para o posto de
saúde indígena localizado na Lagoa dos Tapeba. Uma vez por semana, um carro
destinado à saúde indígena faz o translado de pacientes da Vila dos Cacos até o
posto da Lagoa dos Tapeba.
Os indígenas reclamam da falta de medicamentos, destacando que as pessoas
hipertensas seriam as mais afetadas. Afirmam ainda que o atendimento médi-
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co tem atrasos e por vezes não contempla todos os pacientes, visto que há um
número definido de consultas por dia.

Transporte, segurança e lazer
A comunidade não possui um acesso rápido ao transporte coletivo. Nenhum
ônibus ou van, municipal ou intermunicipal, tem passagem na entrada da Vila
dos Cacos. O ponto de embarque mais próximo está localizado a quase um quilômetro da Vila, junto à empresa Aço Cearense.
O principal lugar de lazer é o campo de futebol, que ocupa uma área retomada
em 2009. Os homens jovens e adultos são os que mais usufruem do espaço, o
que significa que mulheres e crianças carecem de espaços de lazer.

Atividades Produtivas, emprego e renda
Alguns indígenas trabalham na agricultura. As áreas de plantio coletivo estão localizadas ao lado da escola. A agricultura, do tipo sequeiro, produz milho, feijão,
maxixe, quiabo, roça, jerimum, batata, macaxeira, pimenta-de-cheiro, tomate e
pimentão.
Grande parte da produção é para subsistência. É o que ocorre, por exemplo,
com as plantações de jerimum, maxixe e milho. Por sua vez, a roça é destinada
para o “atravessador”, um comerciante que compra o produto para revender.
Cada agricultor tem sua área de plantio, mas as áreas não são cercadas.
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Os quintais são usados para a criação de animais como galinha, capote, porco
e até gado, voltados ao consumo interno. Outra atividade de subsistência é a
pesca.
Não há coleta de frutas, apesar de a comunidade ser rica em Cajá, Pitomba,
Manga e coco.
Alguns indígenas afirmam que a produção agrícola hoje em dia é menor do que
existia há algumas décadas. A indústria é uma das principais fontes de trabalho,
sobretudo entre os mais jovens.
O artesanato é outra atividade produtiva. Aproximadamente seis pessoas complementam a renda familiar através da venda de colares, pulseiras, brincos de
pena, cocares, peças de coco, madeiras e vestes indígenas.
A escola e a área da saúde também são fontes de emprego e renda para a comunidade. Quem não trabalha nessas áreas, busca serviço na indústria como a
Aço Cearense ou na região do Pecém.

Cultura
A Vila dos Cacos segue o calendário de festas da etnia Tapeba. Durante o mês de
abril realizam uma noite cultural na escola, para celebrar o dia 19 de abril.
A Serra é considerada um lugar sagrado e assim como qualquer outra etnia também possui suas lendas e causos. A lenda da Mangueira que joga areia quando
as pessoas passam por ele, a lenda do cajueiro da curva que tem a mulher de
cabeça para baixo com os cabelos compridos e a lenda da mangueira que pegava fogo são exemplos dessas histórias de “assombro”.
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Há pessoas que ainda trabalham com plantas medicinais como mastruz, capim
santo, hortelã, cidreira, boldo, alfavaca, romã, ameixa, aroeira, babosa, jenipapo,
jatobá, mufungo, cumaru, mororó e feijão-quandu. Os produtos mais comuns
feitos a partir dessas plantas são o chá e o lambedor. Não há igrejas, centros de
cura nem terreiros de religiões afro-brasileiras. Por outro lado, algumas mulheres mantém a prática de rezadeiras.

Recursos Naturais
A comunidade consome lenha para subsistência. De acordo com alguns indígenas, existe também a venda desse material, embora seja feita, em sua maioria,
por não-índios.
Há áreas de “capoeira”, nome dado às terras que já receberam plantações mas
estão em período de “descanso”. A prática de brocar, ou seja, queimar a terra, é
feita em áreas mais novas. A comunidade já se utilizou da retirada de areia, mas
esse tipo de atividade não é mais realizado.
O açude disponível à comunidade está poluído. Algumas residências próximas jogam lixo na água. Além disso, durante o período de chuvas cresce mato
nas proximidades do açude, deixando-o ainda mais sujo. Mesmo assim, ainda
existem peixes, bem como pássaros que sobrevoam o entorno: rolinha, graúna,
gavião, primavera, dentre outros.
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Açude localizado na comunidade do Lameirão. O açude está nas mãos de
posseiros e a comunidade luta para ter acesso à água.
Foto: Gabribas Produções.
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Educação e saúde
Atualmente o território Tapeba conta com treze escolas: dez estaduais e três municipais. Vejamos o quadro:

Lista de escolas Tapeba
Escola

Local

Tipo

Ensino Médio?

01

Escola Indígena Tapeba Amélia Domingos

Jardim Do Amor

Estadual

Não

02

Escola Indígena Tapeba Capoeira

Capoeira

Estadual

Não

03

Escola Indígena Tapeba Do Trilho

Trilho

Estadual

Sim

04

Escola Indígena Índios Tapeba

Lagoa Dos Tapeba

Estadual

Não

05

Escola Indígena Marcelino Alves De Matos

Sobradinho

Estadual

Não

06

Escola Indígena Narcisio Ferreira Matos

Lagoa I

Estadual

Não

07

Escola Indígena Anama Tapeba

Lagoa Dos Tapeba

Estadual

Sim

08

Escola Indígena Tapeba De Capuan

Capuan

Estadual

Não

09

Escola Indígena Vila Dos Cacos

Vila Dos Cacos

Estadual

Não

10

Maria Silva Do Nascimento Edeief Tapeba

Lameirão

Municipal

Não

11

Conrado Teixeira Edeief Tapeba

Lagoa Dos Tapeba

Municipal

Sim

12

Aba Tapeba Edeief

Jandaiguaba

Municipal

Não

13

Escola Vô Batista (Anexo Da Aba Tapeba)

Jandaiguaba

Municipal

Não

14

Escola da Ponte

Ponte

Municipal

Não
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Quase todas as comunidades visitadas possuem instituições de ensino. Lagoa das
Bestas foi a única aldeia que relatou não possuir esse equipamento. Entretanto,
a oferta de Ensino Médio regular é restrita a Lagoa dos Tapeba e Trilho. Como
agravante, as escolas dessas aldeias não têm estrutura o suficiente para atender
a todos alunos das demais comunidades. Por consequência, aqueles estudantes
que não conseguem uma vaga nas escolas da Lagoa dos Tapeba ou Trilho precisam recorrer às instituições de ensino convencionais do Governo do Estado.
Além disso, as escolas de Ensino Fundamental também mostram dificuldades
diversas. Os indígenas queixam-se do pequeno número de salas de aula, da falta
de material didático (tanto o diferenciado quanto o convencional), bem como da
insuficiência da merenda e do transporte escolar.

Escola Índios Tapeba na Lagoa dos Tapeba.
Foto: Ronaldo Queiroz.
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O território Tapeba possui cinco Unidades Básica de Saúde Indígena. Não há CRAS ou CREAS específicos voltados
para o povo Tapeba em Caucaia.

Lista de Unidades Básicas de Saúde Tapeba
Nome

Endereço

Local

Comunidades Atendidas

Unidade Básica de Saúde Indígena
Lagoa dos Tapeba

Rod. Cel Alfredo
Miranda

Lagoa dos Tapeba

Lagoa dos Tapeba, Lagoa I, Lameirão
Vila dos Cacos e Lagoa das Bestas

Unidade Básica de Saúde Dourado
Tapeba

Rua Vicente
Ribeiro

Jardim do Amor

Jardim do Amor e Capuan

Centro de Saúde Índios Tapeba

Rua Juaci
Sampaio Pontes

Capoeira

Capoeira e adjacências

Unidade Básica de Saúde do Trilho

Rua do Trilho

Trilho

Trilho e Jandaiguaba

Centro de Saúde –PSF Vitor Tapeba

CE 085

Ponte

Ponte, Sobradinho e Vila Nova

Obs: Está em construção um Polo Base na comunidade do Trilho, um Pólo Base.

As oficinas indicaram que metade das comunidades não possui posto de saúde próprio. Seus pacientes, para conseguir atendimento, devem se deslocar até uma das aldeias que ofertam o serviço. Existem veículos próprios do
posto de saúde para fazer esse trânsito de pacientes. Contudo, isso acontece, em geral, apenas uma vez por semana. Deste modo, aqueles que necessitam de atendimento urgente precisam providenciar um veículo particular.
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Transporte, lazer e segurança
A falta de transporte público acessível é um problema para 67% das comunidades. As pessoas precisam se deslocar por vários metros, às vezes quilômetros,
para conseguir chegar aos pontos de ônibus que levam a Fortaleza e ao centro
de Caucaia. Apenas os moradores de Capuan e Ponte indicaram não ter esse
tipo de dificuldade.
Os equipamentos próprios ao lazer também são escassos. As comunidades têm,
em geral, apenas um campo de futebol, que é utilizado sobretudo por pessoas
do sexo masculino. Desta forma, se mostra necessária uma oferta de lazer mais
ampla para todas as idades e sexos.
A insegurança foi uma queixa constante entre as aldeias visitadas. Os moradores relatam, em geral, casos de roubos e furtos. Conforme já comentado, a falta
de clareza sobre quem deve ser responsável pelo atendimento policial em terras
indígenas é um problema que favorece esse cenário. De acordo com as falas ouvidas nas oficinas, a Polícia Militar, embora seja procurada pela população, por
vezes não atende às ocorrências, justificando que aquelas terras são de responsabilidade da União. Já a Polícia Federal, por não efetuar policiamento ostensivo, não atende a esse tipo de necessidade cotidiana daquelas pessoas.
Uma fonte ligada à FUNAI comentou a questão da segurança pública nas terras
Tapeba e indígena em geral:
É um problema de segurança pública. Porque a Polícia Federal não quer entrar,
Polícia Militar não quer entrar, e a Funai não tem poder de polícia regulamentado (...). Há um certo limbo. Porque a terra indígena é um bem da União. A Polícia
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Federal cuida dos bens da União, então haveria a noção de que a Polícia Federal
deveria fazer esse trabalho. Só que eles não fazem trabalho de ronda nem de
policiamento ostensivo, eles se consideram polícia judiciária (...). Do nosso ponto de vista, quem tem que fazer o policiamento ostensivo é a própria PM, mas a
partir de uma matriz de policiamento comunitário (Ariel).
Parece nítida a importância de se definir, com clareza, a responsabilidade sobre
o policiamento ostensivo em áreas indígenas, sob o risco do aumento da violência e do uso desses territórios para atividades ilegais. Além disso, é desejável
que os profissionais responsáveis pela cobertura dessas terras recebam uma
formação específica, que desconstrua eventuais visões preconceituosas ou estereotipadas sobre os índios.

Campo de futebol da Lagoa I.
Foto: Ronaldo Queiroz.
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Infraestrutura e saneamento
A luz elétrica residencial abrange todas as comunidades. Onze aldeias têm luz
em todas as casas, enquanto uma, Sobradinho, possui energia apenas em algumas residências. A iluminação pública, por outro lado, está presente em número
menor: oito das aldeias apresentam energia elétrica em todas as ruas, ao passo
que cerca de uma, novamente Sobradinho, possui o serviço em apenas algumas
vias. Há em comum a reclamação sobe a baixa qualidade da iluminação, que
deixa pontos escuros e penumbras.
É alarmante o caso de Lagoa I e Lagoa das Bestas: elas não possuem iluminação
pública de modo algum. Sobradinho também chama a atenção: ainda existem
residências e vias públicas sem luz.
As casas de alvenaria são uma realidade na maior parte dos locais visitados. A
exceção fica em Lagoa das Bestas, onde predominam as residências de taipa.
Observou-se que 75% das comunidades possui oferta de água encanada em
toda as casas, enquanto em 25% das aldeias a água encanada chega em apenas
algumas residências. São elas: Lagoa I, Lagoa dos Tapeba e Lameirão. Além disso, reclamações sobre falta d’água estiveram presentes em praticamente todos
os locais visitados.
Não há rede de esgoto para o povo Tapeba; a maioria das casas das comunidades possui fossas. Entretanto, requerem atenção os casos de Lagoa das Bestas e
Ponte: nessas aldeias, apenas uma minoria de casas possui fossas.
Outro problema identificado diz respeito à pavimentação. Constatou-se que
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metade das comunidades visitadas possui estradas de terra, seja em todas as
ruas ou em algumas. Isso torna o deslocamento mais demorado e desconfortável, ficando dificultoso em períodos chuvosos. É alarmante o caso de Lameirão,
cujas estradas enlameadas pela chuva tornam o acesso à comunidade quase
inviável.
A coleta de lixo não se dá de modo satisfatório. 25% das comunidades não possuem esse serviço: Lagoa das Bestas, Lameirão e Sobradinho. Já outras quatro
afirmam ter de modo parcial, cobrindo apenas algumas ruas: Capoeira, Jandaiguaba, Jardim do Amor e Ponte.
A população desses locais dá um destino ecologicamente inadequado aos resídios sólidos, queimando, enterrando ou deixando-o a céu aberto, provocando
doenças. Há ainda os que jogam o lixo nos rios e lagoas. Além do prejuízo ambiental, com a morte da fauna e da flora dependentes desses corpos hídricos,
há também o dano social, com doenças, precarização da pesca e perda de uma
área de lazer.
Ainda sobre a poluição das águas, chama a atenção o caso da Ponte. Esse povo
tem na pesca artesanal e na coleta de caranguejo no mangue fontes de renda
importantes. Entretanto, sofre com a poluição do Rio Ceará, oriunda da falta de
tratamento dos esgotos domésticos.
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Atividades produtivas
A maior parte das comunidades, 75%, afirmou ter a prática do plantio de subsistência, seja em áreas coletivas ou em quintais. Isso não significa, entretanto,
que todas as famílias cultivem plantações. A instabilidade do fornecimento de
água e os períodos de estiagem dificultam a prática da agricultura. Os trabalhos
com carnaúba, como a venda de palha e retirada de cera, são possíveis apenas
durante meio período do ano. Jandaiguaba e Lagoa das Bestas afirmaram que a
atividade de plantio acontece “pouco”; já na comunidade da Ponte ela é quase
inexistente, visto que a grande atividade produtiva de lá é a pesca.
A criação de animais foi um tema tocado apenas em seis oficinas. Nesses casos,
cinco comunidades afirmaram que essa é uma prática comum: Jardim do Amor,
Lameirão, Ponte, Sobradinho e Vila dos Cacos. Já Lagoa das Bestas afirma que a
crianção de animais é “pouca”.
A pesca foi um assunto levantado em seis oficinas. Destas, quatro comunidades
afirmaram ter sim a prática da pesca (Lagoa I, Lagoa das Bestas, Ponte e Vila dos
Cacos), enquanto duas informaram que ela acontece com pouca intensidade
(Jandaiguaba e Sobradinho). Chama a atenção que, em todas as entrevistas em
que a pesca foi comentada, apareceram reclamações sobre poluição de rios e
lagoas. Essa sujeira das águas foi apontada como uma das razões de a prática da
pesca não acontecer com a intensidade pro eles desejada.
A coleta de frutas é mais uma atividade que, na avaliação dos próprios indígenas, pode se intensificar. Enquanto povos coletores, os entrevistados apontam a
existência de árvores frutíferas em suas terras, mas ponderam que a prática de
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coleta poderia crescer, mobilizando mais pessoas. Lagoa das Bestas foi o único caso em que a comunidade se queixou da
baixa presença de frutas na terra.
A respeito do artesanato, constata-se que é uma atividade que pode ser melhorada. Embora quase 60% das comunidades tenham afirmado fazerem artesanato, foi comum ouvir nas oficinas que esse trabalho pode ser intensificado, mobilizando mais pessoas.
Notamos como as atividades produtivas ligadas à alimentação – agricultura, criação de animais, pesca, coleta de frutas
– estão abaixo de sua capacidade, seja por dificuldades de abastecimento de água, seja pela poluição ou, ainda, pela
mobilização abaixo do ideal.
A dificuldade em produzir alimentos para consumo pessoal incentiva a compra de industrializados. Isso torna a segurança alimentar um tema relevante para se trabalhar com esses povos. O esclarecimento sobre os malefícios dos gêneros
industrializados e do benefício da alimentação orgânica são importantes para a saúde e o bem-estar daquelas pessoas.
Parece ser urgente, ainda, a criação de bancos/casas de sementes e o resgate do trabalho com as plantas medicinais.
É importante recuperar as áreas já degradas ou em processo de degradação ambiental, ocasionados pela exploração
contínua da terra e pela ausência de manejo dessas áreas. É necessário investimento para recuperação ou elaboração de
planos de manejo, além de estudos mais aprofundados sobre a flora e fauna.

Carnaubais Tapeba.
Foto: Ronaldo Queiroz.
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A área total da terra Tapeba, de acordo com o Relatório Circunstanciado mais
recente, possui 5.838 hectares. Seu perímetro é de 100 km e abriga uma população de 6.599 habitantes.

Meio ambiente
A Terra Indígena Tapeba é marcada por relevo plano (tabuleiro) com maior parte
de seu território ocupado com áreas de carnaubais. A temperatura local varia
entre 24º no inverno e 32º no verão. A média pluviométrica anual é de 1178
mm.
Em termos de ocupação, as comunidades Tapeba estão distribuídas em áreas
urbanas, periurbanas e rurais. As áreas rurais caracterizam-se pelas atividades
de agricultura de sequeiro (mandioca, milho e feijão), pesca artesanal, extração
da palha da carnaúba, extração de areia e argila. Já a pecuária destaca-se com a
criação de pequenos animais, geralmente aves e suínos, para consumo próprio
das famílias.
A TI Tapeba é caracterizada por uma grande quantidade de lagoas: lagoa do
Tapeba, dos Porcos, das Bestas, do Capuan, do Genipabu, da Jandaiguaba, do
Pabussú, do Cabatã, da Barra Nova (ou do Poço), do Tabapuá e Lagoa do Banana. Esses mananciais são utilizadas como fonte de alimentação e renda a partir
da atividade de pesca artesanal, embora esta, como já discutido, esteja abaixo
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do desejável. As áreas de manguezal propiciam a coleta de crustáceos.
A vegetação é composta de áreas de manguezal ao longo do Rio Ceará e também por vegetação com espécies próprias da caatinga da zona litorânea. Percebe-se, nas áreas mais rurais, uma maior preservação das matas. Todo o território
é marcado por de extensas áreas de carnaubais. A retirada e comercialização da
palha apresenta-se como uma importante atividade extrativista, embora perdure apenas alguns meses do ano.
É possível identificar, ao longo do leito do Rio Ceará, a extração mineral de areia
e argila, que são comercializadas para depósitos de construção civil, bem como
para cerâmicas de telhas e tijolos.
As principais paisagens e ecossistemas e seus principais usos são:
1. Região de manguezal: pesca e coleta de crustáceos
2. Região de várzeas ao longo do Rio Ceará: pesca e extração de areia e argila
3. Região de sertão: agricultura de sequeiro e extração da
palha de carnaúba
4. Lagoas: lazer e pesca
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Principais problemas ambientais do
Território Tapeba
• Extração de areia e argila clandestinos sem o manejo e
controle ambiental;
• Poluição do Rio Ceará e desmatamento de sua mata ciliar;
• Poluição das áreas de manguezal (comunidades da Ponte e
Sobradinho);
• Pontos de lixo doméstico e material de entulho espalhados
por diversos lugares do Território;
• Poluição das lagoas nas áreas urbanizadas;
• Desmatamento de áreas para implantação de loteamentos
residenciais;
• Queimadas sem autorização de órgão ambiental em áreas
de carnaubais;
• Ausência de esgoto e limitações do acesso à água potável.
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Principais desafios ambientais para Terra
Indígena Tapeba
• Recomposição da mata ciliar ao longo do Rio Ceará, Riacho
Tapeba e de suas lagoas;
• Regularização da extração de areia e argila;
• Implantação de sistema de saneamento ambiental, com
promoção de acesso à água potável;
• Articulação com o poder público local para coleta de resíduos sólidos;
• Controle no desmatamento de áreas de loteamento.
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O diagnóstico levantado pera este PGTA foi apresentado aos Tapeba pela equipe
da ADELCO em uma oficina realizada no dia 18 de março. Essa apresentação constituiu uma das pautas da Reunião de Rodízio que aquele povo realiza periodicamente. O encontro, sediado na comunidade Lagoa dos Tapeba, contou com cerca
de quarenta e cinco indígenas. Os técnicos da ADELCO exibiram mapas, fotos,
vídeos, além das principais questões ambientais e sociais observadas na pesquisa.
Após o momento expositivo, os indígenas foram convidados a fazer comentários,
críticas e sugestões ao trabalho para, em seguida, iniciarem as propostas de planejamento para a melhor gestão de seu território e recursos. Esse planejamento
conjunto entre indígenas e técnicos é uma importante etapa recomendada pelo
PNGATI, conforme já salientado na introdução desta publicação.
Os Tapeba presentes manifestaram satisfação com os materiais e informações
apresentados. Contudo, abstiveram-se de sua participação na elaboração do
plano. Solicitaram que os próprios técnicos da ADELCO sugerissem os encaminhamentos. Afirmaram ainda que, após a publicação do PGTA, o povo Tapeba analisaria o documento e deliberaria sobre quais sugestões deveria aderir.
Respeitando o direito de decisão dos indígenas, a equipe da ADELCO elaborou
uma proposta de planejamento focada nos seguintes eixos: Território e meio
ambiente; Prevenção e recuperação de danos ambientais; Uso sustentável de
recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas; Capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental; Infraestrutura e Políticas Públicas; Governança e
participação indígena; Patrimônios materiais e imateriais5.
5 - Inspirado em modelos presentes em MITH; STIBICH; GRUPIONI, 2016.
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Eixo Território e Meio Ambiente
Ação

Propostas de Atividades
Criar um grupo permanente que fiscalize o território; ou criar o cargo de Agente Fiscal de Meio
Ambiente Indígena que seria responsável pela fiscalização do território.

Fiscalização, vigilância e
monitoramento ambiental
das terras indígenas e
recursos hídricos.

Propor a aquisição de equipamentos e materiais necessários às ações de vigilância e fiscalização das
Terras Indígenas.
Efetivar mecanismos de articulações interinstitucionais para as ações de vigilância e fiscalização.
Monitorar permanentemente os pontos de degradação ambiental, lixo, extração de areia e locais de
incêndio.
Promover parcerias para realização de monitoramento da qualidade da água dos recursos hídricos
existentes no território Tapeba.
Participar dos nos comitês e subcomitês de bacias hidrográficas

Promover ações de proteção
e recuperação das nascentes,
cursos d’água e mananciais
essenciais ao povo Tapeba.

Realizar parcerias com os governos locais para a limpeza dos rios, riachos, lagoas e pedreiras.
Recuperar a mata ciliar dos rios, riachos, lagoas e pedreiras.
Realizar campanhas educativas de uso adequado dos rios, riachos, lagoas e pedreiras.
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Eixo Capacitação, Formação, Intercâmbio e Educação Ambiental
Ação

Propostas de Atividades
Realizar cursos de formação em gestão territorial e ambiental de Terras Indígenas, visando
qualificar a implementação da PNGATI.

Capacitar indígenas e gestores
municipais sobre a PNGATI

Realizar a discussão de projetos políticos pedagógicos em escolas indígenas que dialoguem com a
gestão ambiental e territorial de terras indígenas.
Incentivar os professores indígenas a construírem materiais pedagógicos sobre o território Tapeba,
o usufruto e a gestão da área.

Inserir a temática da gestão
territorial e ambiental dentro
das escolas indígenas.

Realizar cursos com temáticas relacionados a instrumentos de conservação da biodiversidade,
manejo integrado do fogo, recuperação ambiental de áreas degradadas, gestão participativa e de
conflitos e boas práticas de manejo extrativista.
Realizar intercâmbios para troca de experiências de tecnologias sociais envolvendo outros povos
indígenas ou movimentos sociais.
Capacitar e formar indígenas para a gestão territorial e ambiental no ensino médio, no ensino
superior e na educação profissional e continuada.

Fomentar a capacidade técnica
aliada ao saber tradicional do
povo Tapeba em manejo e
gestão ambiental e territorial.
Promover ações de educação
ambiental na Terra Indígena
Tapeba.
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Realizar curso de formação de multiplicadores ambientais com foco nos recursos hídricos e
resíduos sólidos.

Realizar um curso de combate a incêndios (PrevFogo).
Realizar um curso de capacitação em práticas agroecológicas para agricultores e taboqueiros.

Eixo Prevenção e Recuperação de Danos Ambientais
Ação

Propostas de Atividades
Criação de um comitê local Tapeba para identificação, fiscalização e denúncia de atividades que
geram prejuízos ambientais ao Território Tapeba.

Gestão e controle dos recursos
ambientais do Território Tapeba

Articulação com órgãos públicos ambientais (IMAC, Semace e Ibama) para fiscalização e
intervenção em áreas que sofrem com impactos ambientais.
Identificação de impactos socioambientais causados por empreendimentos não indígenas
no território e seu entorno com a finalidade de denunciar e solicitar providências aos órgãos
ambientais e Funai
Recuperação de áreas de mata ciliar ao longo do Rio Ceará, riachos e das lagoas que perfazem o
Território Tapeba.

Proteção e Recuperação
de áreas degradadas e
saneamento básico

Implantação de sistema de saneamento nas comunidades que tem seus efluentes domésticos
lançados nos corpos d’água (rios e lagoas) sem tratamento.
Promoção de cursos e capacitações no combate às queimadas que ocorrem no Território Tapeba
Introdução de temáticas de educação ambiental nas escolas Tapeba
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Eixo Uso Sustentável de Recursos Naturais
e Iniciativas Produtivas Indígenas
Ação

Gestão e controle de áreas de
extrativismo

Propostas de Atividades
Regularização da situação da exploração das áreas de carnaubais para que os Tapeba tenham
controle, gestão e uso pleno dos produtos derivados da carnaúba.
Mapear os carnaubais; identificar as áreas de conflito (posseiros); áreas não exploradas; áreas de
uso e controle pleno; áreas arrendadas.
Controle e gestão da atividade de extração e areia e argila (barro) presentes no Território Tapeba
Implantação de uma unidade de beneficiamento da palha e cera da carnaúba com foco no controle
dos recursos naturais da TI Tapeba e geração de renda para famílias indígenas.

Geração de renda a partir dos
recursos naturais do Território e
atividades produtivas
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Revitalização e ampliação da atividade de mandiocultura, resgatando as farinhadas e a produção
de culinária Tapeba com derivados da cultura da mandioca.
Fortalecer as atividades agrícolas (quintais produtivos, criação de pequenos animais etc.) nas áreas
de retomadas como estratégia de segurança alimentar e nutricional, assim como a geração de
renda.

Eixo Governança e Participação Indígena
Ação

Propostas de Atividades
Incentivar reuniões políticas periódicas em cada comunidade.

Fortalecimento das lideranças
comunitárias

Palestra de lideranças tradicionais, compartilhando suas experiências no movimento indígena
Acompanhamento e incentivo do trabalho das lideranças jovens
Criação de um fundo financeiro emergencial para as ações do movimento Tapeba. Ex: retomadas,
conflitos políticos, manifestações.

Esclarecimento sobre questões
jurídicas e sociais que afetam
diretamente os índios no
que diz respeito à gestão do
território.
Executar propostas levantadas
no PGTA

Articulação com o poder
público e organizações
parceiras

Oficinas de capacitação com advogados, antropólogos, representantes da FUNAI, do Ministério
Público Federal e da Defensoria Pública da União.

Apresentação do relatório final do PGTA, feita pela ADELCO, junto aos Tapeba.
Reuniões comunitárias e gerais discutindo o PGTA e planejando a realização de suas propostas.
Criação de comitês responsáveis pela execução e fiscalização das atividades.
Criação de comitês responsáveis por visitar órgãos públicos. Solicitar informações sobre o
andamento de questões de interesse indígena. Exemplos de órgãos: DPU, MPF, Secretarias de
Cultura, de Meio Ambiente e Indígena (tanto municipais quanto estaduais).
Visitas periódicas a instituições não governamentais parceiras, informando-se sobre os projetos
indígenas em andamento; busca por novas parcerias.
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Eixo Patrimônios Materiais e Imateriais
Ação

Propostas de Atividades
Buscar parcerias para reestruturar do Memorial Cacique Perna de Pau

Valorização
e fortalecimento
do patrimônio material

Exposições itinerantes do acervo do museu
Ensino da arte indígena nas escolas
Levar a arte indígena para feiras e exposições culturais públicas
Buscar editais junto à Secult, Ministério da Cultura, Funart, IBRAM, Biblioteca Nacional dentre outros.
Incentivar o ritual do toré nas comunidades
Criar oficinas locais para o ensino do trabalho com ervas e plantas medicinais.
Catalogação dos saberes ligados ao trabalho com ervas e plantas.

Valorização
e fortalecimento do
patrimônio cultural e
imaterial

Difundir os trabalhos espirituais de rezadoras e Pajé
Difusão da cultura Tapeba dentro e fora do povo: ex: filmes, livros, fotografias. Buscar parcerias com
Universidade e SECULT.
Exigir, junto à SESAI, espaços de capacitação de médicos e enfermeiros não-indígenas sobre medicina
tradicional.
Promover calendários culturais comunitários
Elaboração de cartilhas temáticas para as escolas. Exemplos: história do povo, medicina tradicional,
espiritualidade, mapeamento de locais sagrados, contos tradicionais.
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Eixo Capacitação, Formação, Intercâmbio e Educação Ambiental
Ação
Melhorar o fornecimento de
água e esgoto

Propostas de Atividades
Melhorar a estrutura de moradias
Realizar a discussão de projetos políticos pedagógicos em escolas indígenas que dialoguem com a
gestão ambiental e territorial de terras indígenas.

Facilitar o acesso ao transporte
coletivo

Protestar junto à prefeitura e empresas de transporte coletivo

Ampliar a iluminação
residencial e pública

Reivindicar junto à Enel; informar-se sobre possíveis programas governamentais

Melhorias na estrutura das
escolas e na educação indígena

Exigir para a SEDUC a oferta de Ensino Médio em mais escolas indígenas. Buscar parcerias para a
ampliação predial das escolas menores

Facilitar o acesso à saúde
indígena

Exigir junto à SESAI a ampliação de dias de atendimento médico nos postos de saúde comunitários.
Ampliar o transporte para pacientes

Melhorar a estrutura de
moradias

Buscar parcerias e programas governamentais para a substituição das casas de taipa existentes por
alvenaria.
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A ADELCO espera que as sugestões elencadas acima contribuam para que os
indígenas consigam gerir, de maneira cada vez mais eficiente, sua terra e seus
recursos naturais, além de fortalecer seus patrimônios material e imaterial. São
vias importantes para a melhoria da qualidade de vida e a garantia da reprodução
física e cultural do povo Tapeba.
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Apêndice
Levantamento de infraestrutura e meios produtivos das comunidades Tapeba visitadas
Capoeira

Capuan

Jandaiguaba

Jardim
do Amor

Lagoa I

Lagoa
das
Bestas

Lagoa
dos
Tapeba

Lameirão

Ponte

Sobradinho

Trilho

Vila dos
Cacos

Dentro da TI

Sim

Não

Parcial

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Escola

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ens. Médio

Não

Não

Não

EJA

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Posto Saúde

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Não

Luz nas casas

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Parcial

Sim

Sim

Iluminação
pública

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Parcial

Sim

Não inf.

Transp. coletivo
acessível

Não inf.

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

Casas de alvenaria

Maioria

Não inf.

Maioria

Maioria

Maioria

Poucas

Maioria

Maioria

Maioria

Maioria

Maioria

Maioria

Água encanada

Sim

Sim

Sim

Sim

Parcial

Sim

Parcial

Parcial

Sim

Sim

Sim

Sim

Falta água
frequentemente

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não inf.

Sim

Sim

Não

Não coment.

Sim

Não inf.

Fossas individuais

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Poucas

Sim

Sim

Poucas

Sim

Sim

Sim

Rede de esgoto

Não inf.

Não inf.

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Não

Banheiros

Maioria

Não inf.

Não inf.

Sim

Não inf.

Poucos

Não inf.

Sim

Maioria

Não inf.

Sim

Não inf.

Sim

Sim

Sim

Parcial

Não inf.

Não inf.

Sim

Não

Parcial

Não

Parcial

Não

Parcial

Sim

Parcial

Parcial

Sim

Não

Sim

Não

Parcial

Não

Não inf.

Sim

Pavimentação
Coleta e lixo
Plantio

Sim

Sim

Pouco

Sim

Sim

Pouco

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Criação de animais

Não inf.

Não inf.

Não inf.

Sim

Não inf.

Pouco

Não inf.

Sim

Sim

Sim

Não inf.

Sim

Pesca

Não inf.

Não inf.

Pouco

Não inf.

Sim

Sim

Não inf.

Não inf.

Sim

Pouco

Não inf.

Sim

Sim

Não

Sim

Não inf.

Sim

Não

Não inf.

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Não inf.

Não inf.

Não inf.

Não

Não

Não

Sim

Não inf.

Não

Não inf.

Não inf.

Não

Artesanato
Coleta de frutas
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Contato:
http://adelco.org.br/
https://www.facebook.com/adelco.ong/
Rua Barão de Aracati, 2200, casa 44
Joaquim Távora - CEP: 60.115-082
Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 3264.4492
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