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Apresentação
 As narrativas que estão neste livro pouco se encontram na escrita, embora 
esteja presente no dia a dia da oralidade dos Povos indígenas, no caso específico, 
do norte e oeste da Bahia. Neste volume traduzimos para a escrita, riquíssimas 
narrativas que mostram parte das vivências culturais e sociais dos povos indígenas 
desta região e, que vem sendo passadas pela tradição oral de geração em geração 
fortalecidas nas rodas de conversas dentro e fora das escolas.
 O material trabalhado nas escolas indígenas muitas vezes é transplantado 
de fora pra dentro e não pertencente aos Povos. É muito importante que os Povos 
indígenas possam transcrever seus saberes na perspectiva de levá-los para as escolas 
como materiais pedagógicos e que vão orientar no fortalecimento da identidade 
étnica.
 É também uma forma de divulgar para a sociedade externa que a literatura 
indígena está presente em todo contexto social, mesmo despercebido, ignorado e 
invisibilizado. A literatura traz em si a memória dos antepassados, onde expressa a 
cultura milenar do povo: a relação de gêneros, a religião, as crenças, a sobrevivência, 
lutas, conquistas; Saberes ancestrais. Trazer essa realidade para nossas escolas e 
desenvolver produções próprias do nosso Povo enriquece o currículo pedagógico e 
demonstra que o imaginário e o real estão presentes nos poemas, versos, contos e 
os mais variados gêneros textuais.
 A literatura indígena contada por outras pessoas que não sejam os sujeitos 
desta história não tem o mesmo sentido, beleza, mistério e mística. Não reflete 
com profundidade a história dos povos em seus contextos e a realidade que se 
apresenta por traz dos mitos, causos e outras narrativas terminam não refletindo 
a cosmovisão dos diversos Povos indígenas que habitaram e habitam o território 
brasileiro.
 Portanto, a construção das Obras literárias que estamos apresentando 
nesta coletânea tem por objetivo despertar nas crianças, jovens, adultos e idosos 
das aldeias o prazer pela leitura e escrita, onde terão a oportunidade ouvir, contar 
e recontar as histórias, causos, contos, poesias das Nações indígenas deste Sertão... 
Em alguns dos livros além das crianças mergulharem na cultura vão também trazer 
para as ilustrações o colorido das suas interpretações a partir de suas Etnicidades.

Boa leitura a todos e todas!
Maria Leidiane Marinheiro Tumbalalá e Floriza Maria Sena Fernandes
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Os Mitos Indígenas

Antônia Flechiá Tuxá 

Certo dia Yury chegou para seu avô e perguntou:
- Ô vô, o que é um mito? minha professora pediu para eu 

aprender o quer dizer esta palavra.
O avô com um olhar bem distante respondeu:
- Meu neto, quando eu era criança, meus avós sempre me 

contavam histórias para que eu conhecesse e respeitasse os perigos 
da vida na Terra. Aprendi que para viver bem é preciso cuidar da 
natureza.

O neto sem entender nada continuou:
- Mas vô, o que tem haver essa história com o que a 

professora quer que eu aprenda?
- Meu neto, preste atenção, quando contamos narrativas 

para nosso povo, de geração em geração, estamos preservando 
nossa tradição, nosso jeito de viver. Você, meu neto, só aprenderá as 
histórias para ensinar a seus filhos, se aprender com os mais velhos, 
pois só os anciões é que conhecem as histórias de tradição, ou seja, 
os costumes dos nossos antepassados.

E para preservar a nossa mata, o nosso rio e a pureza do 
nosso ar, precisamos ir recontando estas histórias de geração em 
geração.

- Ahhh!!! vô, agora eu já sei! Mitos são narrativas contadas 
por nossos avós a nós que, somos jovens e que seremos idosos no 
futuro, e temos o compromisso de zelar para que nossa tradição não 
se acabe.

12
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A doye encantada (capivara)
Jovenice Cá Arfer Tuxá1

Era noite de lua clara e os índios se preparavam para mais uma 
caçada, dessa vez tinham o desejo de caçar uma doye, pois houve muitas 
tentativas frustrantes em outros momentos. Assim, foram todos para 
o local onde elas costumavam passar, só que estavam demorando e os 
índios resolveram sentar, pegaram os seus malakos e começaram a contar 
histórias de suas caçadas.

De repente começou a dzo e as doyes surgiram no meio das 
matas, assustadas, correndo como se estivessem fugindo de alguma coisa 
Encantada.

Os índios aproveitaram o momento e saíram correndo atrás das 
doyes, só que não conseguiram alcançá-las, pois a dzo ficava cada vez 
mais forte. Já era tarde, quando resolveram voltar para a aldeia, no retorno, 
encontraram uma cro e sobre ela uma figura estranha que apresentava 
corpo de doye e cabeça de buike.

Ela logo pediu aos índios que a ajudassem, pois tinha rejeitado 
o seu povo, mas estava arrependida, queria muito voltar às suas origens, 
reviver a sua cultura e tradições, porém já não sabia mais como fazer para 
que seu povo a aceitasse de volta.

Sensibilizados com a história daquela figura estranha, os índios 
pensaram e resolveram se reunir para praticar a ciência indígena na 
intenção do problema dela, pedindo ao Kupadzuá que iluminasse a mente 
dos líderes de sua aldeia para que a aceitassem de volta entre eles. O 
pedido foi aceito, o castigo foi desfeito e a índia retornou para o seu povo 
tornando-se uma grande líder.

Vocabulário 
Dzubukuá: língua indígena do tronco Macro-gê
Doye: capivara
Malako: cachimbo
Dzo: chuva
Cro: pedra 
Buike: moça, bonita
Kupadzuá: Pai celeste

1. Jovenice Cruz Santos de Matos é estudante indígena do Colégio Estadual Indígena 
Capitão Francisco Rodelas  Aldeia Mãe
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Cuidado com a onça2

Emanoel Braz de Almeida Kiriri

Meu pai conta que quando à aldeia Boca da Mata surgiu, quase 
não havia moradores, os caçadores indígenas saíam para capturar as caças, 
pois existiam muitos animais e peixes em abundância naquele local. 
Porém, eles temiam a onça, que por muitas vezes atacavam as criações 
que eles domesticavam, como cachorros: porcos, jegues e cavalos. Por isso, 
quando um saía para caçar, ficava sobre aviso “cuidado com a onça”. Certo 
dia, meu tio Josival, juntamente como companheiro de nome Josias, 
foram para a mata caçar, pois os mesmos gostavam de passarinhar nos 
tempos vagos.

Ao adentrar na mata, iam observando o cantar dos pássaros e 
sentindo o ar frio e o oxigênio saudável que a natureza lhes proporcionara. 
Iam eles, contando pilherias aos risos e gargalhadas, seguiam eles mata 
adentro. Quando as aldeias já estavam bem distantes, eles ouviram 
zoadas dos caititus, então desceram uma ribanceira à procura do rebanho, 
encontraram apenas alguns, porém não tiveram êxito em encontrar todo o 
banco por que os animais fugiram rapidamente. Sendo assim, resolveram 
sair dali, visto que o lugar era cheio de arbustos e uma vegetação muito 
fechada. De repente, ouviram ruídos, um barulho muito alto e logo saíram 
em disparada pensando que fosse a onça.

Um disse para o outro:
- Corre, companheiro, que a onça está vindo atrás de nós!
Nisso, Josias, que vinha na frente, tropeçou em um cipó e caiu no 

chão. Josival, que vinha em seguida, caiu sobre ele. Então, Josias, assustado, 
pensando que fosse a onça, deu vários gritos:

- Cooooooome onça! Coooooome onça!
Logo em seguida, percebeu que não era a fera e sim o companheiro 

que tinha caído sobre ele. Passado o susto, deram um monte de gargalhadas 
e voltaram para a casa e contaram o que tinha acontecido. Até hoje, muito 
da comunidade relatam esta história e dão risadas ao lembrarem-se desse 
engraçado episódio.

2. História vivida e contada pelo atual conselheiro da Aldeia Marcação  do Povo Kiriri 
José Francisco.
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O Conselheiro que brigou com um bicho de 
facão3

Elaine Batista Almeida Kiriri – Povo Kiriri Mirandela

Na aldeia Kiriri, o trabalho foi sempre em grupo, no batalhão (roça 
comunitária) ou mesmo na roça dos parentes ajudando no plantio, na colheita 
e na farinhada, sempre que um ia fazer farinha todo mundo ia ajudar e às 
vezes passavam semanas produzindo farinha. José Francisco que ainda não era 
conselheiro, morava na aldeia Lagoa Grande que ficava um pouco longe da aldeia 
Sacão, um dia o irmão José Pedro Batista, que morava na mesma aldeia lhe falou: 
- José, eu vou arrancar mandioca e vou fazer farinha de sacão, se você puder, vá 
nos ajudar. José confirmou: - Eu irei lá, pelo menos um dia.

José Pedro organizou a família e foram arrancar mandioca, depois ele 
levou-as para a casa da farinha que ficava bem afastada da comunidade. José 
ajudou o dia todo, mas quando chegou a noite, ele queria voltar para a sua casa 
na aldeia Lagoa Grande. O irmão Pedro falou para ele não ir, pois a noite era um 
mistério e guardava muitos segredos, mesmo assim, ele insistiu e seguiu. 

Era uma noite de quarta-feira e José havia terminado a farinhada por 
volta de umas onze e meia da noite e, os companheiros pediram para ele ficar pois 
para voltar à Mirandela teria que passar pelo Arrasto (lugar considerado sagrado, 
um lugar para o descanso de muitas coisas sobrenaturais).

Como José já tinha costume de passar por ali em horário mais cedo, 
determinado a ir embora ainda naquela noite, disse: - Eu vou assim mesmo. 
Então pegou seu bogó, seu facão e seguiu seu caminho solitário. Já era bem tarde 
da noite quando José chegou ao Arrasto e quando ia passando, viu pular lá de 
cima uma coisa grande, tipo um cachorro que parou bem de frente a ele. José ficou 
em pé e encarou o bicho com medo, caminhou para trás e o bicho novamente 
pulou em sua frente. Então, José arrastou o seu facão e tentou acertá-lo, mas não 
conseguiu, até que cansou e o bicho aproveitou e o derrubou no chão.

Ele se levantou novamente e tentou acertar o bicho, mas desta vez, 
picando o facão em cruz, e ao fazer isso, o bicho que parecia um cachorro, deu um 
pulo e saiu, voltou para cima do arrasto e José não viu mais nada. E dessa forma, 
José seguiu seu caminho em paz até a sua casa mas levou esse dia como uma 
lição, que nunca se deve andar tarde da noite, e que se deve respeitar os lugares 
sagrados.

3.História contada pelo aluno Maicon Jardim, da Aldeia Marcação Kiriri
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O poder sagrado da benção, das palavras e das 
folhas

Leidiane Marinheiro Tumbalalá

Na minha aldeia tem muitos causos, um deles é contado por uma 
senhora de muita fé. Ela conta que uma vez, há 27 anos, a sua filha adoeceu, 
a menina ficou fraca, com mal estar e cada dia que passava, ela só piorava. 
Vendo que a menina não melhorava, a senhora decidiu levá-la ao médico, 
ela foi receitada e voltou para sua casa e, começou a tomar os remédios. 
Alguns dias depois viu que a medicação não dava efeito, então ela ficou sem 
saber o que fazer e suas vizinhas disseram:

- Dona Maria, sua filha está mal, cuide!!! Leve-a ao médico, a 
senhora só tem ela de filha.

Dona Maria com medo de perder sua filha, retornou ao médico, e 
ele faz a internação da menina. 

Vendo a mãe que a criança não melhorava lembrou-se de um velho 
ancião, que era benzedor, ela então mandou o recado para a sua sobrinha 
ir até ele, pedir que benzesse sua filha. E mesmo distante, o benzedeiro só 
precisaria saber o nome da criança.

E assim foi feito, o ancião começou a benzer de longe, com as 
folhas de uma planta chamada pião roxo, e de acordo com o que ele benzia 
as folhas murchavam, e ele bocejava. Diz dona Maria, que quando isso 
acontece, é a doença saindo, a doença é chamada de quebrante ou de mau 
olhado. Então quando ele terminou de benzer, a criança teve logo uma 
melhora e no mesmo dia recebeu alta do médico.

No dia seguinte, Dona Maria e sua filha encontraram com o 
benzedor, e ele disse:

- Quase morre mocinha, você estava ruim, se eu não tivesse 
recebido o recado a tempo, o quebrante tinha passado e aí não tinha mais 
jeito. Mas graças a Deus e aos Encantados de luz, deu tudo certo.

Com o passar dos anos, Dona Maria teve mais filhos, e a menina 
hoje está uma mulher que já lhe deu netos, o rezador já faleceu, mas sua 
história continua viva no povo Tumbalalá, e outros anciões continuam 
curando crianças através das atividades do benzedeiro.
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Fumando com os encantados

Marcelo Silva Barros e Leidizu Rodrigues

Certo dia, dois amigos estavam caçando no Raso da Catarina, 
eles estavam em busca de um peba para se alimentar. Então, saíram mata 
adentro e encontraram o rastro de um peba e saíram rastrejando o rastro, e 
só depois de duas horas de buscas eles encontraram a morada do peba que 
era embaixo de um pé de jatobá. Um dos caçadores, chamado Pedro disse 
ao amigo:

- Comece a cavar o buraco do peba e quando tiver perto de socar 
eu entro e você mata o peba. E assim foi... quando o amigo terminou de 
cavar o buraco, ele saiu, então Pedro entrou, cavou mais um pouco e daí 
começaram a ouvir um rangido na copa do jatobá. Então o amigo de Pedro 
disse:

- Pedro, isso só acontece quando está ventando e não está ventando!
Pedro continuou calado! E tornaram a ouvir o rangido. O amigo 

tornou a dizer:
- Pedro você está ouvindo isso? Isso não é normal!
Pedro olhou para a copa do jatobá e falou:
-Tenha calma que daqui a pouco nós vamos fumar!
O amigo olhou para a copa do jatobá e não tinha ninguém. E 

continuou o rangido do pau... E Pedro falou novamente:
- Não, já falei que vamos fumar daqui a pouco? Espere mais um 

pouco!
Pedro matou o peba, e o tirou do buraco, pegou seu aió e tirou uma 

tora de fumo, fez um cigarro e falou: Agora nós vamos fumar!
Acendeu o cigarro e deu três fumaçadas em direção da copa do 

jatobá. Se aprontou e saiu!
Quando eles chegaram próximos a uma umburana, recebeu uma 

tapa na mão e seu cigarro sumiu. Chegando no rancho Pedro falou pro 
amigo:

- Você viu aquilo? Ali eram os Encantados das matas querendo 
fumar! Foi tanto que carregaram meu cigarro!

E dalí por diante eles aprenderam que, devemos obediência e 
respeito aos Encantados e que nunca devemos entrar nas matas sem antes 
pedir permissão para Eles. 
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Sabedoria na ciência do Amaro
Gislane da Conceição Feitoza Pankararé

Certo dia, no Amaro, um local sagrado para os índios 
Pankararé, onde está situada a ciência do Amaro e o terreiro de 
costumes, tradições e religião, lá estava um índio muito arteiro que 
adorava matar pássaros e animais com seu estilingue. Ele queria 
matar um pássaro justamente no dia da tradição.

Um dos índios mais velhos que estavam ali presentes, disse:
- Rapaz, não jogue pedra nesse pássaro, hoje não é dia, e ele 

aqui tem dono.
Ele não escutando teimou e disse:
- Que nada, deixe de conversa fiada.
E, assim atirou contra o pássaro, novamente. Ele atirou uma 

pedra pela frente, e logo recebeu a pedra novamente pelas costas, e 
ficou sem saber de onde veio a pedra.

Então, o índio mais velho, disse:
-Eu bem que avisei.
Daí por diante ele passou acreditar nos ensinamentos dos 

mais velhos e a seguir os conselhos dados por ele.
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O nascimento dos filho da Niu

Leidiane Marinheiro Tumbalalá

Sou mulher guerreira do Povo Tumbalalá
Meu nome é Niú no Dzubukuá, aqui eu nasci e vou ensinar,

Os direitos aos meus filhos para a história continuar,
Pois cheio de bacanas o mundo estar,

Querendo eles, os direitos do nosso povo tirar.

Em uma casa de taipa eu nasci, pelas mãos de uma parteira,
Sábia que fisicamente entre nós não mais está!

Ela se tornou um encantado para com seu Povo continuar.
O tempo se passou e Niú se casou, três filhos ela teve com o seu amor.

Agora, começa a história do nascimento dos filhos da Raiz.

Infelizmente, não pude a dádiva alcançar,
E o parto dos meus filhos na aldeia tirar.

Pois agora no registro de nascimento, 
Está natural de outro lugar.

Como é que pode isso continuar?
A lei tem que mudar.

E, dar o direito aos nossos filhos,
De ser natural do seu lugar.

Pois, nos documentos dos meus filhos, 
Natural da minha aldeia eu quero botar.

Essa é uma história para os parentes repensar,
Imaginem quantos povos existem registrados?

Mas, seus documentos naturais são de outro lugar.
Só porque na sua aldeia.

A parteira não pôde pegar,
A origem de meus filhos é Tumbalalá.
E, porque esse direito a lei foi tirar?

Alegando que é porque seu nascimento não foi lá?
Esta situação não pode continuar.

Meus filhos são Tumbalalá!
Será que é preciso gritar?
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O índio caçador e os mistérios dos encantados
Jeovânia Kantaruré

Na terra indígena Kantaruré, aldeia que fica na Baixa do 
São Francisco, havia um índio que gostava de sair para caçar todas 
as manhãs. Certo dia, quando por horas não conseguiu nada pegar! 
Pensou o índio:

- Quando vai aparecer um pássaro grande? Porque até agora 
não peguei nada! E eu vou atirar. E ele levantou sua arma e atirou. 
Negou fogo pela segunda vez e não pegou nada. Tentou pela terceira 
vez e sem sucesso continuou.

Quando abaixou sua arma testando-a contra o chão, ela logo 
disparou. O caçador olhou pra cima e viu o pássaro olhando para ele, 
e então rapidamente disparou e novamente não conseguir.

Então depois de tantas tentativas o caçador desistiu e 
percebeu que estava diante de um

mistério, de um Encanto, pois as terras dos Kantaruré já diz 
por si só Kantaruré, Mistérios Encantados.
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Fazeres Indígenas Kiriri
José Ivanilto Panta Leão

Na minha aldeia levamos uma vida de lutas, de trabalho duro 
e esforço, mas sempre com a ajuda da família e com muita fé em 
Deus Tupã, tiramos nosso sustento da venda do artesanato, fazendo 
peças como a tanga, colar, pulseira, arco, flecha, redes e bolsas. Eles 
são produzidos com material que tiramos da nossa mãe natureza, 
por isso nossos artesanatos são muito apreciados pelos não índios, 
fazendo muito sucesso.

Vivemos também da agricultura, e realizamos pequenas 
plantações de culturas que nos servem de alimento, como: feijão, 
milho, verduras, legumes e frutas. Todos conseguem colher o 
indispensável para sobreviver, e alguns índios também possuem gado, 
ovelhas, cabras, porcos e criação de galinha no terreiro da própria 
casa, somos pequenos criadores. 

E é disso que nós, os índios tiramos nosso sustento para 
sobreviver e, sempre vivemos, em pura harmonia com nossos parentes 
e a natureza. Respeitando os limites da terra e usufruindo de toda 
beleza e prosperidade.
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Riqueza cultural da nossa aldeia
Matilde Lopes de Oliveira Tumbalalá

O Povo Tumbalalá em sua cultura utiliza vários adornos, 
dentre eles está a cataioba, um adorno feito a partir do caroá, que 
é um vegetal encontrado na nossa caatinga e que dá fibra para nós 
enfeitar. Até a produção final do adorno, passa por vários processos 
manuais, mas tudo respeitando a natureza e o que ela nos trás.

Outra cultura do nosso povo é o manuseio da argila, onde as 
laceiras da aldeia pegam areia, moldam o barro e produzem vários 
objetos, como a panela, o cuscuzeiro, o aguidá, entre outros objetos 
que a terra dá a matéria prima e vem nos inspirar.

Em nossa comunidade a pescaria ainda perdura, mesmo 
sendo de forma menos intensa, mesmo por que o rio não dá mais 
condições para essa atividade, pois vem sofrendo modificações 
constantes.

Ainda falando sobre nossos costumes, muito antigamente, 
nossos avós utilizavam de objeto no seu cotidiano como, por exemplo, 
o pilão de madeira e o feno à brasa, que quase não se encontra mais.
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A história do fogo azul
Edivânio Barros, Geny da Silva,

Gislaine Fonseca, Jany Cléia da Silva, Rosicléa Barros

Ainda me lembro como e fosse hoje, quando viemos de 
Rodelas na década de 80, ou melhor dizendo, no ano de 1986. A 
noite não tínhamos muito que fazer, sendo assim, como não havia 
ainda instalada a energia elétrica em nossa comunidade, a criançada 
saia de suas casas para brincar no terreiro.

Certa vez, por volta de umas oito horas da noite, alguém 
avistou uma luz azul numa serra próximo a comunidade. No momento, 
ficamos abismados, pois a mesma se locomovia de um lado para 
outro lentamente há mais ou menos três metros do chão. Sentimo-
nos maravilhados e ao mesmo tempo apreensivos, pois não sabíamos 
do que se tratava. Acontece que esse fenômeno se repetiu por várias 
noites, sempre no mesmo horário. Certo dia, um índio conhecido 
como Manoel Jacá, hoje já falecido, resolveu tentar desvendar esse 
mistério do fogo azul que andava de um lado para outro.

Ao se aproximar da luz, simplesmente ela desaparecia, ao se 
afastar, ela voltava a ficar mais azul. O mais intrigante de tudo, é que 
no dia seguinte à aparição, não encontrávamos rastros ou nenhum 
vestígio que pudesse explicar tal fenômeno.

Contam os mais velhos, que o fogo azul, era um sinal de 
boas vindas dos mestres encantados, para os indígenas que estavam 
chegando nesse território que hoje é a aldeia Tuxá de Ibotirama. 

34



3535



36

A história da formação da minha aldeia, minha 
cidade

Antônia Flechiá Tuxá

O povo Tuxá é fundador da aldeia de Rodelas, e de acordo com a história 
oral, contada por todos os índios, os Tuxá habitaram em primeiro lugar a ilha do 
D’Zurubabé e a aldeia em terra firme que ficava de frente a ilha. Acontece que 
após uma grande enchente do rio São Francisco, sob a liderança de Francisco 
Rodelas teriam se mudado cerca de seiscentas almas no tempo em que ainda não 
havia brancos na região, para o local onde hoje é conhecido como Rodelas.

O índio Rodelas ficou famoso devido sua liderança sob 200 índios 
na participação da guerra contra os holandeses na Ribeira das Alagoas do São 
Francisco, sob o comando de Antônio Felipe Camarão Potiguar, matando 80 
inimigos, obrigando assim os holandeses a se retirarem da região. Dado esse 
acontecimento, esse índio ficou conhecido como herói para sua aldeia e sendo 
batizado com o nome de Francisco Rodelas, e por sua causa os índios que 
habitavam nas proximidades de sua aldeia ficaram conhecidos como índios 
rudeleiros. 

O topônimo além de ter sido usado para designar os povos indígenas 
encontrados nessa região do médio Rio São Francisco, também foi utilizado para 
designar uma vasta área do sertão nordestino, assim como está localizada na aldeia 
Tuxá.

O Povo Tuxá passou a fazer parte da história, juntamente com os demais 
povos da época, que habitavam as margens do rio São Francisco no lugar que era 
conhecido como Corredeira do São Francisco, em fins do Século XVII e início 
do Século XVIII. Nesta época o rio tinha correnteza e possuía muitas cachoeiras.

Então, os pecuaristas vieram à procura de novas terras e a ação das missões 
religiosas lideradas por capuchinhos e jesuítas que procuravam incorporar os 
indígenas a cristandade, ambas, provocaram efeitos cruciais sobre as comunidades 
indígenas. No entorno da pequena aldeia dos Rodeleiros nasceu uma vila ao seu 
redor que foi crescendo e tornou-se povoado e mais tarde da origem a cidade de 
Rodelas.
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A Cerâmica Indígena
Antônia Flechiá Tuxá

A cerâmica é uma das mais importantes atividades do povo 
indígenas, pois foi através do cultivo da arte do barro que os indígena 
construíram várias peças para suas utilidades principalmente para as 
atividades domésticas.

Por meio da cerâmica, o povo expressa ideias sobre a vida 
e a sociedade em que vivem. Na aldeia Tuxá são as mulheres que 
são detentoras do fazer das peças de cerâmica, são conhecedoras dos 
segredos da queima e repassam para as crianças da aldeia os diferentes 
significados presentes em cada peça.

Hoje, o povo Tuxá, já não faz tanta cerâmica como no 
passado, mas ainda constroem várias peças mostrando um pouco de 
sua cultura, como o malako (objeto identitário de cada indígena), 
esculturas com nossa características, animais, panelas, cuia ou 
cuiteba, enfim, fazem o necessário para sua vida e para desenvolver 
suas atividades cotidianas.

As peças feita com o barro costumam ser decoradas pelo 
grafismo do povo que o fabricou. O grafismo são os desenhos feitos 
na peça, ainda com o barro mole, depois de alguns dias a peça passa 
pelo processo de queima e em seguida pode ser pintada com tinta 
adequada. Divulgando um pouco de nossa história.
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Só a natureza tem pra dar: A caçada do Umbu
Jivaneide Feitoza

Um dia comum como qualquer outro, se reuniram na aldeia, 
um grupo de indígenas e decidiram ir caçar frutas na mata. No dia 
seguinte, ao raiar do dia, saíram em busca das riquezas da natureza 
na baixa da lagoinha. Logo no caminho, Anailda por ser a mais 
velha avisou: - Vamos parando em todos os pés de umbuzeiros que 
encontrarmos para ver se tem umbu e assim seguimos.

Anailson sendo o mais rápido descia do trator e saia correndo 
dentro da mata até encontrar os umbuzeiros e gritava: - Achei!

E o restante da turma o seguia e enquanto um ia balançando 
o umbuzeiro os outros iam catando os que iam caindo. Anderson já 
avisava: - Não vão muito longe!

Enquanto catava os umbus, ele contava várias histórias 
da natureza. Jivaneide perguntava se os meninos tinham achado, 
quando encontravam permaneciam no lugar e quando não achavam 
seguiam viajem.

Auciene muito alvoroçada, nos pés de umbuzeiros que ela 
via queria ir olhar sem se preocupar com a distância para se carregar 
os umbus. Paulo, por ser o mais novo e não ter muita experiência na 
mata, sempre acompanhava as mulheres junto com Anderson para 
que elas não ficassem sozinhas.

Chegaram na lagoinha quase ao meio dia e todos animados 
por terem encontrado muitos umbus. Logo em seguida, se juntaram 
e foram almoçar, hora mais aguardada por todos, por se tratar de 
uma momento sagrado. Naquele momento todos pegavam o que 
tinham levado para comer e juntava tudo.

Fizeram um grande piquenique. Terminando o almoço 
todos voltaram para o mato. Quando as vasilhas estavam cheias, 
os homens jogavam nas costas e levava para o trator. Ao chegar 
da tarde, voltávamos para casa e no caminho, Anailda e os demais 
companheiros já ficavam decidindo onde seria a próxima caçada de 
umbu.
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