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INTRODUÇÃO 

Primeiramente, cumpre-se notar que este enredo irá demonstrar toda a trajetória de nosso 

bairro, atendo-se a fatos importantes que repercutem até hoje em nosso dia-a-dia. Será uma 

verdadeira viagem, homenageando o bairro onde plantamos nossa raiz, onde construímos nossa 

história, certamente com uma pitada de emoção e orgulho característico de um verdadeiro 

tatuapeense. O gigantismo pautado no planejamento, no crescimento, na luta, nas conquistas e 

na determinação de nossa comunidade, hoje será o motivo de uma grandiosa peça teatral 

popular chamada carnaval. A Academia do Samba tem o orgulho de apresentar-lhes este 

enredo. Acendam as luzes que o show vai começar... 

TATUAPÉ SOMOS NÓS 

E tudo começou assim... Atendendo a um pedido do terceiro Governador Geral do Brasil, Mem 

de Sá, no afã de encontrar pedras preciosas em nossa terra, em 1560, o grande desbravador 

Brás Cubas rumou serra acima, adentrando em mata densa. Encontrou um ribeirão, atual 

Tatuapé, e seguiu sua afluência rumo ao norte. Suas águas desaguavam em um rio bonito e 

caudaloso, hoje chamado de Rio Tietê. Na confluência, índios Piqueris, da nação dos Guaianazes, 

já habitam esse lugar, local onde este grande desbravador também se instalou, iniciando a 

implantação de novas culturas, dentre elas o vinhedos. Uma das figuras importantíssimas ao 

nosso bairro é um italiano, nascido em Turim, que chegou ao Tatuapé em 1887. Benedecto 

Marengo foi o pioneiro na viticultura brasileira. Seu sítio começou a dar excelentes frutos e, em 

pouco tempo, já vendia para toda São Paulo, sendo inevitável seu crescimento, adquirindo novas 

terras para suplantar os muitos pedidos. Implantou ainda, no Brasil, a uva Niágara, tão admirada 

hodiernamente neste solo. Com tamanha atividade industrial dá-se início a demanda de 

trabalhadores rurais, que somados aos índios já existentes, começam a escrever nossa história. 

E foi assim com muita força de vontade e dedicação que nossa miscigenação ergue nosso maior 

patrimônio: Tatuapé, citado fantasiosamente como nosso Eldorado, mundo de riquezas, para 

nós riquezas culturais, heranças atribuídas a nossos valores. E é assim nesse bairro, onde 

moradores ajudam a compor um cenário surreal, de riquezas intelectuais e culturais, pois é aqui, 

que desde nossa infância, aprendemos a dar valor aos nossos antepassados, aproveitando o 

maior tesouro deixado por esses: a herança cultural, absorvida e ensinada de geração a geração. 

Pois é assim que, através de nossos tão tradicionais contos infantis, somos apresentados a 

valores que regerão nossas vidas. Desde de cedo aprendemos com nossos pais e heróis a 

escolher entre o Bem e o Mal, ou assim dizer, a nos transformamos em mocinhos ou vilões. 

Desse modo, o povo tatuapeense começa sua trajetória e projeção de vida. Cada habitante 

aliado à mensageiros da paz, buscam sabedoria, força; e conquistam sua maior riqueza: o 

conhecimento aliado ao respeito. Aqui se formam desde médico - que por muitas vezes buscam 

ajuda à natureza, como nossos antepassados – até profissionais do mais alto gabarito, prontos 

para o mercado nacional e internacional; profissionais sindicalizados e reconhecidos. Esse bairro 

rico em conhecimento não poderia deixar de apresentar cultura, bem-estar, culinária, diversão, 

laser, sem qualidade de vida. Nosso bairro, apesar de estar dentro da grande São Paulo, nos 

proporciona natureza e ar puro, preservando em nossas praças o verde necessário para nosso 



bem-estar e permite uma convivência harmoniosa com nossa flora e fauna. Aqui existem locais 

propícios à atividades familiares para todas as idades e crenças. Bairro com teor eclético 

invejável, com grandes salas de projeção, culinária para todos os gostos e culturas, somados à 

noite de badalações, com grandes salões de jogos, boates, casas noturnas, divertimento até o 

sol nascer. População unida e orgulhosa por viver num bairro que como todos os outros possui 

defeitos e problemas, mas que rapidamente são superados pela sua qualidade de vida, diversão 

e bem-estar. Orgulho somado ao amor incondicional em ser tatuapeense: Loucos por Tatuapé. 

Assim toda comunidade aguarda ansiosamente pelo carnaval, para se unir aos delírios de uma 

festa popular e gritar o orgulho de residir neste bairro; juntamente com a Acadêmicos do 

Tatuapé, cantar em verso e prosa, em uma só voz, que TATUAPÉ SOMOS NÓS. Sem esquecer de 

homenagear aqueles que se foram e os que ainda estão presentes em nossa comunidade e 

ajudaram, por muitas vezes, a compor esse cenário repleto de conquistas e realizações; pois 

aqui nascemos, crescemos e vamos viver nossas alegrias. E como um conto de fadas, 

terminamos nosso enredo dizendo que “aqui seremos felizes para sempre!” 


