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RESUMO: Na antropologia contemporânea muita atenção tem sido dada aos estilos de

escrita e às formas de narrar o encontro etnográfico. Alguns trabalhos pioneiros tem se

aventurado em distintas formas de representação da dialogia e da polifonia em campo.

Porém, esses exercícios não têm se alargado nos meios de formação de antropólogos e

poucos são os projetos compartilhados de escrita etnográfica. Nossa proposta é a de um

exercício que vem se realizando na construção de uma pesquisa sobre indígenas vivendo

na região metropolitana de João Pessoa/PB. Neste encontro etnográfico temos contado

com a colaboração de Dona Maria das Neves Santana e de seu filho Daniel Santana.

Dona Neves é indígena Potiguara que vive há mais de trinta anos na cidade de Bayeux,

Paraíba. Pertencente a uma família de lideranças indígenas, tem um trânsito intenso entre

1  Trabalho apresentado durante a XI Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM), realizada entre 30 de
novembro e 04 de dezembro de 2015 em Montivideo, Uruguai. 

2 Mestrando em Antropologia pelo Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal
da Paraíba (UFPB).

3 Drª em Antropologia Social, Professora do Departamento de Ciências Sociais, UFPB.
4 Dr. em Sociologia e Professor do Departamento de Ciências Sociais da UFPB.
5 Indígena Potiguara da aldeia Camurupim, Terra Indígena Potiguara.
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os  contextos  da  aldeia  e  da  cidade,  acumulando  experiências  e  tornando-se  uma

excelente narradora. Seu filho Daniel é graduado e mestrando em história pela UFPB, e

foi através dele que conhecemos Dona Neves. Através desse encontro nos deparamos

com uma senhora que possui uma memória narrativa riquíssima e que pontua de forma

magistral a sua trajetória de vida da aldeia até a cidade. Tal fato despertou o interesse de

avançarmos  na  construção  de  uma  etnografia  compartilhada,  tendo  como  guia  as

narrativas de Dona Neves e os processos de descoberta e reconhecimento que suas

histórias proporcionam. 

Palavras-chaves: Memória social. Povo indígena Potiguara. Pertencimento étnico. Redes

sociais de parentesco.

Introdução

A presente reflexão faz parte das ponderações da dissertação de mestrado em

Antropologia  de  Jamerson  Lucena  em  desenvolvimento  junto  ao  Programa  de  Pós-

graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sob a orientação

e co-orientação, respectivamente, da professora Dra. Ruth Henrique e do professor Dr.

Estêvão Palitot6. 

As questões que orientaram a proposição desse trabalho iniciaram-se ainda no

período de graduação durante estágio realizado na Fundação Nacional do Índio (FUNAI),

entre  2010  e  2011,  em  João  Pessoa.  Naquele  momento  descobriu-se  que  um  dos

servidores da FUNAI era indígena Potiguara e que outro atuava como servidor da UFPB.

A partir daí, surge o interesse pelas histórias indígenas de vida desses indígenas, cujas

vidas eram marcadas pelo fluxo constante entre a aldeia e a cidade.

Durante esse estágio, houve um contato intenso com caciques e várias lideranças

indígenas Potiguara que viviam nas aldeias7, com exceção desses dois indígenas citados

acima. Uma das estratégias adotadas para desenvolvimento da pesquisa de mestrado

aqui mencionada foi o acionamento de uma rede de contatos constituída por estudantes

universitários  indígenas  Potiguara;  através  dessa  estratégia  inicial  foi  possível  uma

aproximação junto ao grupo estudado e a constituição de uma rede de interlocutores

indígenas  que  viviam na  cidade  de  João  Pessoa.  É  bom destacar  que  aqueles  dois

6  As aproximações dos pesquisadores junto à comunidade indígena em questão fogem ao escopo deste
trabalho,  todavia,  gostaríamos  de  pontuar  nossa  participação  junto  às  comunidades  Potiguara  na
Paraíba através de investimentos acadêmicos e profissionais a partir de processos de luta indígena e
movimento indigenista há mais de uma década. 

7 As aldeias estão situadas nas Terras Indígenas Potiguara que envolvem três municípios, a saber: Rio
Tinto, Marcação e Baía da Traição que estão localizados no litoral da Paraíba.



indígenas Potiguara  que viviam na cidade voltaram a viver  na  aldeia  por  motivos  de

trabalho, maior acessibilidade e comunicação com seus parentes e a comunidade, bem

como uma maior proximidade com as lideranças indígenas daquela região. 

A questão do “índio citadino” ainda é problemática para o entendimento de parte de

servidores  do  órgão  indigenista  local,  a  FUNAI.  Durante  os  primeiros  momentos  da

pesquisa,  os  servidores  alegavam a inexistência  de  índios  vivendo em João Pessoa.

Segundo informações de alguns servidores, os indígenas devem manter vínculo com a

aldeia, e diante disso “quem está vivendo na cidade deixa de ser índio”. Por sua vez, o

Coordenador  do  Distrito  Sanitário  Especial  Indígena-Potiguara  (Dsei-Potiguara),  órgão

vinculado a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) disse que não existem índios

na cidade e que estes só vinham para a capital para tratar problemas de saúde de média

e  alta  complexidade;  excetuando  essas  situações,  eles  eram tratados  lá  mesmo nos

postos de saúde básica indígena, situados nas Terras Indígenas Potiguara. A questão é

ainda mais problemática pelo desencontro de informações circulando entre os agentes; a

título de ilustração, alguns meses após iniciada a pesquisa, em um portal da internet tive

acesso a uma declaração do coordenador da FUNAI de João Pessoa afirmando que

existem índios Potiguara vivendo na zona urbana de João Pessoa. 

A mudança desse paradigma equivocado, todavia, é lenta. O Censo do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 20108 demonstra a existência de 1.789

indígenas vivendo somente na zona urbana da capital da Paraíba, João Pessoa. Histórias

de vida, como as narradas aqui, apontam para a complexidade nas quais se desenvolvem

as vidas desses sujeitos no trânsito constante entre a cidade e a aldeia.

Por intermédio do professor Estêvão Palitot, deu-se o contato com um estudante,

mestrando de História, Daniel Santana. Daniel vive na cidade de Bayeux e falou que sua

mãe, Maria das Neves Santana dos Santos, é indígena Potiguara e vive há muito tempo

nessa cidade, localizada na região metropolitana de João Pessoa. Ao explicar o objetivo

da pesquisa para Daniel a aproximação de sua mãe foi consequência da relação entre

estudantes pesquisadores de áreas afins. Apesar disso, demorou um pouco até ela (D.

Neves, como é conhecida) nos convidar para uma visita9,  mas aconteceu na primeira

semana de março de 2015.

Ao  chegarmos  a  sua  residência  observamos  a  presença  de  várias  pessoas

conversando com D. Neves no terraço de sua casa; soubemos depois que estes eram

8  Essa informação foi obtida em: http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf.
9 O motivo da demora para nos convidar para uma visita está relacionado com o agravamento da doença

e consequentemente a morte de sua irmã, Lourdes, que morava no Rio de Janeiro e faleceu no início de
fevereiro de 2015.

http://www.ibge.gov.br/indigenas/indigena_censo2010.pdf


familiares da aldeia Camurupim10. Compreendemos, então, a movimentação que estava

sendo  praticada  naquela  tarde  na  casa  de  D.  Maria  das  Neves.  O  que  estava

acontecendo era uma visita de solidariedade, afetividade, amor para com aquela senhora,

tida como generosa,  que muitas vezes acolheu em sua casa em Bayeux,  parentes e

amigos, mas agora estava passando por um momento de luto que deveria ser respeitado,

bem como esperava-se  que  estes  familiares  a  confortassem com carinho  e  cuidado.

Naquele momento, parecia nítido o caráter universal da tríplice obrigação: “dar, receber e

retribuir” (MAUSS, 2003).

Então fomos apresentados por Daniel à sua mãe e ao seu pai (Aderaldo), além dos

filhos, sobrinhos, netos e nora que estavam ali. Neste momento, percebemos que sua

casa tornava-se um recinto de visitação e fluxo intenso de familiares que vivem tanto na

cidade (capital e região metropolitana) quanto na aldeia. Respeitando a pausa para que

os  familiares  exercessem  o  momento  íntimo  de  despedida  e  fraternidade  criado  e

alimentado  pela  relação  de  parentesco,  explicamos  um  pouco  do  que  se  tratava  a

pesquisa e D. Neves começou a contar um pouco de sua trajetória de vida e sua vinda

para a cidade que será aprofundada mais adiante. 

Ao conversarmos ela mencionava a tristeza por ter perdido sua irmã que morava

no Rio de Janeiro, e ressaltava também que a partir de agora contataria quase todos os

dias com a sua outra irmã,  Lindacy,  que reside em Belo Horizonte,  Minas Gerais.  D,

Neves disse que a Lindacy prometeu não ficar muito tempo sem se comunicar com ela e

que, apesar da distância, não conseguia esquecer os momentos bons que viveram na

aldeia. “A falta que a gente teve de não ter muito tempo com a nossa irmã, agora a gente

vai aproveitar nem que seja por telefone” (Lindacy, fevereiro de 2015). Ao relatar isso D.

Neves completa: “Pra você ver, quando a gente perde é que vê quanto a gente sente

falta” (D. Neves, 03 de junho de 2015). 

O  tempo,  a  distância  e  as  atividades  cotidianas  na  cidade  parece  não  ter

“desgastado”  os laços de afetividade na memória dessas duas irmãs,  pois  apesar  de

viverem tão longe geograficamente permanecem entrando em contato, incrementado com

a morte da outra irmã no Rio de Janeiro o que proporcionou não só a aproximação entre

ambas, mas a reativação da memória, da história de vida que construíram juntas nos

tempos da aldeia. 

Memórias narrativas e História oral

10 O nome Camurupim refere-se a um peixe de costa, Camurupim (Megalops atlanticus), e que é muito
comum naquela região. A aldeia fica a 65,9 km de distância da cidade de Bayeux, onde mora D. Maria
das Neves Santana. Fonte: www.google.com.br/maps 



Parte da memória dos indivíduos tem sua base constituída na história oral e, desse

modo, um etnógrafo encontra-se sob um jogo estratégico e desafiante entre a capacidade

de “puxar” e “capturar” a memória arquivada na mente daquele sujeito pesquisado. Não

obstante, a memória não é apenas uma caixa de arquivos que o tempo teve o cuidado de

preservar as informações adquiridas no passado, mas um processo contínuo e dinâmico

que poderá algum dia ser acionado e interpretado. Neste sentido, percebemos a memória

não apenas como um mecanismo capaz de conservar  a  história,  mas como fator  de

alicerce significativo da história de cada indivíduo, porém entremeada pelas suas ações

no âmago da sociedade.

Segundo Michael Pollack:

A  priori,  a  memória  parece  ser  um  fenômeno  individual,  algo
relativamente íntimo,  próprio da pessoa. Mas Maurice Halbwachs,
nos  anos  20-30,  já  havia  sublinhado  que  a  memória  deve  ser
entendida  também,  ou  sobretudo,  como  um fenômeno  coletivo  e
social,  ou  seja,  como  um  fenômeno  construído  coletivamente  e
submetido  a  flutuações,  transformações,  mudanças  constantes
(1992, p. 2).

De certa forma, participamos como espectador, não apenas passivo, mas também

ativo no sentido de testemunhar o momento de eclosão e vivacidade das lembranças

individuais que esses indígenas confiaram em nos depositar,  devolvendo a eles suas

histórias, agora elaboradas como produção científica.

Durante essas entrevistas,  foi  possível  refletir  sobre o processo de ativação da

memória, das lembranças e recordações do passado dessa entrevistada, havendo assim,

uma “permanente interação entre o vivido e o aprendido, o vivido e o transmitido” (Pollack,

1989, p.  6-7).  Neste sentido, o exercício de rememoração faz com que o trabalho da

memória torne-se indissociável da organização social da vida, o porta-voz de sua história

de vida é a sua memória contada, narrada como se fosse uma revisão, uma interpretação

daquilo  que  já  vivenciou.  “a  memória  é  um  elemento  constituinte  do  sentimento  de

identidade” (idem,1992,  p.5).

Viver é também narrar. É poder contar sua história e essas narrativas da memória

levam  o  indivíduo  a  mostrar,  através  de  uma  historicidade  idiossincrática  (que  não

necessariamente segue uma temporalidade linear), aquilo que viveu e não se perdeu,

apesar de poder até se encontrar em outro espaço físico como no caso da D. Maria das

Neves e suas lembranças pretéritas e atuais, independente se na aldeia ou na cidade,

mas relevantes o bastante para serem rememoradas. 



Um breve contexto histórico do Povo Indígena Potiguara

O  povo  indígena  Potiguara  está  situado  no  litoral  norte  da  Paraíba,  onde  se

encontram distribuídos em 32 aldeias, nos municípios paraibanos de Baía da Traição,

Marcação e Rio  Tinto,  de  modo que a formação desses três municípios guarda uma

estreita relação com a constituição dos aldeamentos missionários de São Miguel de Baía

da Traição e Monte-Mór,  sendo este último originado da destruição do aldeamento de

Mamanguape. O grupo passou a constituir as aldeias de Baía da Traição e da Preguiça

no município de Mamanguape assistidos pelos missionários do Carmo da Reforma11. 

Com  um  território  de  aproximadamente  34  mil  hectares,  a  localização  dos

Potiguara em tais faixas de terras está relacionado com os processos históricos do século

XVIII  e  XIX  que  marcaram a conquista  definitiva  do  território  pelos  portugueses.  Em

termos  demográficos,  os  Potiguara  constituem  um  dos  maiores  grupos  indígenas

brasileiros com uma população estimada em 14.831 pessoas12,  é a maior do nordeste

etnográfico13.

O histórico do Povo Indígena Potiguara em relação ao contato com os não-índios

(colonizadores) é marcado por intensos conflitos por disputas de territórios.

As terras indígenas dos índios Potiguara sempre foram motivo de conflitos, pois

durante muito tempo foi cobiçada por latifundiários e até hoje sofrem invasões por parte

por parte de usinas e indústrias, a exemplo da Companhia de Tecidos Rio Tinto (CTRT),

pertencente a família dos Lundgren14, a Agroindústria Camaratuba (AGICAM), Japungu e

Miriri, que se instalaram na Terra Indígena Potiguara I, apesar de o principio dos direitos

indígenas às suas terras estarem na lei “desde pelo menos a Carta Régia de 30 de julho

de 1609” e em capitulo próprio da Constituição Federal Brasileira de 1988 na qual “trata

sobretudo de terras indígenas, de direitos sobre recursos naturais, de foros de litígio e de

capacidade  processual”  (Cunha,  2009,  p.  265),  bem  como  pelo  fato  de,

constitucionalmente, as terras serem bens da União de posse permanente dos índios,

segundo seu o artigo 20.

11  Esta informação foi obtida no site: www.socioambiental.org. Acessado em 2014, cujo texto tem autoria
de José Glebson Vieira.

12 Este número foi obtido a partir de dados do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DSEI Potiguara do
Ministério da Saúde em 2014.

13 Sobre o nordeste enquanto região etnográfica é preciso salientar que “este termo designa a região
compreendida pelos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (Norte e Oeste)
onde vivem mais de 40 grupos étnicos indígenas cuja longa história de contato, relações com o Estado
e a própria produção antropológica sobre esses povos, lhes conferem características particulares que
nos permitem agrupá-los em um conjunto relativamente definido” (Palitot, 2005, p.5)

14 Ver Amorim (1970).

http://www.socioambiental.org/


No entanto, tais fatos não impediram sucessivas invasões às terras indígenas, e os

órgãos e leis que tratam desse assunto, na época, demonstraram pouca eficácia para

uma resolução imediata de litígios entre os índios e os empresários e/ou invasores da

terra, o que acabava gerando intensos conflitos e até mortes, por conquista de território,

devido à forte burocracia e fragilidade que acometem esses casos.

Em 1934, o SPI instala um Posto Indígena (PI) denominado Nísia Brasileira, na

Aldeia São Francisco e numa tentativa de manter o controle da situação naquele território,

isto é, um “padrão conciliador de atuação15”, concede a chefia do posto ao líder indígena

Manoel Santana dos Santos. De acordo com Vieira (2001, p. 85), Manoel Santana, como

era conhecido, tinha prestígio e legitimidade frente os índios Potiguara no início do século

passado,  e  era  tratado como “verdadeiro  tuxaua dos Potyguara”.  Outro  indígena que

merece  destaque  é  Pedro  Ciríaco,  também  pertencente  à  aldeia  São  Francisco  e

escolhido para ser o segundo homem no comando do Posto Indígena. Manoel Santana e

Pedro Ciríaco, “eram respectivamente, o chefe e o ajudante do chefe dos índios” (Palitot,

2005, p. 43). 

Em  1942  falece  o  líder  geral  dos  Potiguara,  Manoel  Santana  e  “o  SPI  não

reconhece o direito de Pedro Ciríaco à sucessão, conduzindo Daniel Santana, filho de

Manoel, ao posto de Tuxaua16”. Devido a esse episódio, que acabou gerando indignação

por parte dos índios da Aldeia São Francisco que “mantiveram Pedro Ciríaco como seu

líder, marcando uma posição de autonomia frente ao centro de poder representado pelo

Posto Indígena” (Idem, p. 81).

Em relação ao sistema produtivo  indígena Potiguara,  grande parte  das aldeias

“está situada próxima aos rios, riachos ou córregos, o que possibilita o desenvolvimento

de uma economia doméstica baseada na lavoura, na pesca, na coleta de crustáceos e

moluscos,  criação  de  animais  em pequena  escala  e  no  extrativismo  vegetal”  (Vieira,

2008),  nos  quais  os  principais  produtos  cultivados  são:  a  mandioca,  feijão,  milho,

hortaliças (alface, repolho e coentro). Além disso, cultivam fruteiras, plantas medicinais,

entre outros, bem como o fato destes participarem também das atividades econômicas de

assalariamento rural e funcionalismo público.

A história de vida de D. Maria das Neves Santana dos Santos 

15  Ver Peres, 2004.
16 Tuxaua é um termo indígena, mais natural e condizente com a orientação do órgão tutor que pretendia

substituir  a igreja e sua ação catequética. (SEDOC/MI. Microfilme 170, fotogramas 1557-1589  apud
Palitot, 2005)



Maria das Neves Santana dos Santos nasceu em 1950 na aldeia Camurupim17 que

fica localizada no município de Marcação. Ela é filha de Daniel Santana dos Santos e de

Severina Firmino Santana dos Santos.  

Maira das Neves - Lá em casa (na aldeia) éramos cinco: Eu, Geraldinho, Heleno,

Zé, e Marlí...essa última morreu na enchente da maré novinha com dois anos de idade.

(Dona Maria das Neves, Bayeux, 07/03/2015). 

Dona Maria das Neves, mesmo moradora atual de Bayeux, na região metropolitana

de João Pessoa, mantém sua casa na aldeia que fica perto da margem do rio Sinimbu 18.

Além da casa, ela tem um terreno ao lado e sempre que vai faz questão de fazer as

tarefas diárias simples que costumava fazer quando morava lá...“limpar o terreiro com a

enxada” e “jogar o mato num buraco lá perto da mata e depois tocar fogo”,  pegar água

doce  numa cacimba que fica  perto  do  mangue...pegar  mariscos...coisas  que  ela  tem

vontade de fazer, mas hoje em dia por causa da idade (65 anos) e da osteopenia ela não

tem mais disposição para isso, e quando faz  “é uma luta para me levantar quando fico

muito tempo sentada pegando mariscos na maré...levo pra casa cuido, raspo o coco. Fica

bom demais!”.

Ela também menciona a casa de farinha, do tempo que ralava a mandioca e de

todo o processo até colocar a farinha no forno...dependurar em sacos e depois peneirar.

O sr. Aderaldo, seu esposo, falou que ainda avistou nos anos de 1990 alguns utensílios

da velha casa de farinha lá na aldeia [Camurupim]. 

Ao contar essas características, era perceptível o brilho no seu olhar ao relembrar

tudo aquilo que viveu quando criança e adolescente na aldeia onde nasceu, em contato

com a natureza, onde aprendeu com sua família as técnicas de pesca, agricultura, além

de manejos em trabalhos  na casa de farinha, e que agora revive ao contar-nos nos

mínimos  detalhes.  Ela  lembrou  quando  a  família  se  reunia  para  fazer  uma  farinha

especial, piçica, para lembrar o pai que tinha falecido.

Rituais religiosos e festejos: Santa Luzia, Nossa Senhora dos Navegantes e a 
Lapinha

Na perspectiva de D. Maria das Neves, os rituais e festejos que mais marcaram

17 O nome Camurupim refere-se a um peixe de costa, Camurupim (Megalops atlanticus), muito comum
naquela região. A aldeia fica a 65,9 km de distância da cidade de Bayeux, onde mora D. Maria das
Neves Santana. Fonte: www.google.com.br/maps

18 Sinimbu é um rio que banha o município de Baía da Traição. No sentido etimológico o termo Sinimbu é
uma corruptela do tupi-guarani senembi ou sene'mi, termo que significa «camaleão». Dicionário Caldas
Aulete: www.aulete.com.br. Acessado em 26 de junho de 2015.

http://www.aulete.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Camale%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tupi-guarani


dentro de sua rede de relações e trajetórias de vida são aqueles vinculados às santas

protetoras e festejadas na região: Santa Luzia, a padroeira da aldeia Camurupim e, Nossa

Senhora  dos  Navegantes,  padroeira  de  Coqueirinho  e  por  último,  a  Lapinha  que,

acontecia na casa do seu padrasto na aldeia Camurupim. Todos esses eventos são de

origem da religião católica, forte influência entre os Potiguara, dado a presença histórica

das missões religiosas na região.

D. Maria das Neves conta que “naquele tempo” achava bom o mês de dezembro,

pois tinha a festa da padroeira da aldeia Camurupim, Santa Luzia, que é realizada no dia

13 de dezembro. Porém a que mais ela gostava, dentre todos os festejos religiosos de

origem católica praticados na aldeia Camurupim, era a Lapinha, tradicional na casa do

padrasto seu João Isidro, católico fervoroso que exercia as funções assemelhadas a um

sacristão.  

O meu padrasto  [João Isidro],  ele era como dizia naquele tempo...  o sacristão,
aquele que ajuda o padre, né?! Então, ele fazia essa parte de tomar conta da
igreja...ele fazia tudo. Até na hora da missa ele ajudava ao padre, entendeu?! Ele
era  muito  católico  e  gostava  muito  de  lapinha...quando  era  assim  época  de
lapinha, porque tem coisas assim que me falha...mas eu não tô lembrada assim
na época se era junina ou era final de ano.. Final de ano, pronto! Então todo ano
tinha lapinha na minha casa (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/07/2015).

Dezembro era o mês de festas e tinha a preparação para a festa da padroeira da

aldeia Camurupim, Santa Luzia, que é realizada no dia 13 de dezembro e no dia 21, a de

Nossa Senhora dos Navegantes: 

E a gente chegava a caminhar muito para convidar o pessoal para a festa da
padroeira, e para eles fazerem doações...uma vez eu cheguei a ir com o pessoal
até Lucena19 (cidade litorânea) a pé! Vinha gente de Mataraca, Rio Tinto, Baía da
Traição para a festa da padroeira...o pessoal vinha a cavalo! E tem a história da
Lapinha que a gente brincava! (risos) Depois eu conto como era...  (D. Maria das
Neves, Bayeux, 07/03/2015)

Treze de dezembro é a festa de Santa Luzia e era muito boa! E era muito...assim,
naquele tempo o prefeito botava parques, tinha vaquejada...aqueles interior todo e
aquelas  aldeia  até  Mataraca  vinham  para  a  festa,  e  de  Cabedelo,  Lucena,
Fagundes e aquelas outras cidades até Barra de Mamanguape iam até lá (aldeia
Camurupim). E logo era uma semana a festa de Camurupim (aldeia) que era a de
Santa Luzia e de Nossa Senhora dos Navegantes (15 de dezembro e a procissão
dos navegadores no dia 21 do mesmo mês) que era na praia de Coqueirinho,
onde as pessoas iam e aproveitavam o outro final de semana para ir a festa de
Nossa  Senhora  dos  Navegantes.  Porque  se  desse  pra  fazer  os  batizados  e
primeira comunhão tudo naquela missa de Santa Luzia tudo bem...se não desse
porque  eram muitos  (índios  Potiguara)  e  o  povo  dizia:  “Ah,  vamos deixar  pra
batizar na missa de Santa Luzia” e se não desse ia pra Coqueirinho como minha
primeira comunhão que não foi em Camurupim foi na igreja de Nossa Senhora
dos Navegantes. Me batizei em Camurupim, mas  minha primeira comunhão foi na
igreja  de  Nossa  Senhora  dos  Navegantes (D.  Maria  das  Neves,  Bayeux,

19 Distância  em linha reta  de 21,  61 km de Marcação para Lucena pela  costa  litorânea.  Informações
adquiridas com base em cálculo de GPS. 



11/07/2015).

Nessa mesma entrevista concedida em julho de 2015 ela lembra que:

Fazia comissão...a gente saía em caminhada com uma turma de amigas, uma
pessoa responsável, adquirindo auxílio pra festa. Então, nessas caminhada saindo
de  Camurupim  (aldeia),  atravessando  de  Canoa  a  Barra  de  Mamanguape,
caminhando  pelas  praia  vinhemo  até  Lucena.  Chegando  em  Lucena,  o
responsável nosso...não sei quantas moças..bem umas 20...que eu tô lembrando.
Falou com o prefeito e ele deu uma casa pra gente dormir, e depois a gente foi até
Cabedelo...e voltando do mesmo jeito, porque aqueles que não deram auxílio na
vinda, deram voltando. Sempre que tinha festa todo ano a nossa caminhada era
essa (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/07/2015)

Segundo  informações  do  antropólogo  José  Glebson  Vieira20,  existem  outras

circulações de santos padroeiros pelas aldeias e cidades:

Lembro que São Pedro do Cumaru (aldeia) é levado para a Barra de Camaratuba,
cujo  padroeiro  é  o  mesmo  santo.  Já  acompanhei  numa  festa  e  a  procissão
acontece no dia 28 de junho. A chegada do santo na Barra (de Camaratuba) é
muito emocionante...ele é levado por moradores do Cumaru a pé até a boca da
Barra e desta segue de barco. Eles (os índios) cantam, rezam e soltam fogos”. 

De  acordo  com  Poran  Potiguara  (estudante  indígena)  “o  padroeiro  da  aldeia

Cumaru é São José, mas o seu irmão Bruno Potiguara explica que na verdade “o santo

(São Pedro) vem da Barra (de Camaratuba) fica no Cumaru (aldeia) e depois volta pra

Barra”. Ao falar sobre Santa Luzia, padroeira de da aldeia Camurupim Bruno ressalta que

a  aldeia  tem  dois  santos.  “Tem  duas  procissões  (São  Pedro  e  Nossa  Senhora  dos

Navegantes) pela devoção, já que é uma aldeia de pescadores, catadores de caranguejo

e marisqueiras...a  de Nossa Senhora dos Navegantes também vai  pra Baía (Baía da

Traição)21”. Sendo assim, São Pedro também é padroeiro da aldeia Camurupim.

Percebemos, através de suas memórias narrativas também tem como suporte as

tradições  orais,  que  contribuem para  a  permanência  das  informações  enquanto  uma

referência material,  transcendendo o passar  dos tempos e das gerações (Cruikshank,

2006, p.162).

D. Maria das Neves conta que percorria várias aldeias com seus parentes e amigos

para divulgar e arrecadar dinheiro, mantimentos para que a lapinha fosse realizada no

final do ano. 

Todo ano tinha lapinha na minha casa...e as vezes tinha um lugar pequeno botava
duas lapinha...as vezes uma não dava aí a outra continuava até o final,  como
Barra de Mamanguape e tinha outros interior que as pessoas também gostavam
de  lapinha...outras  aldeias.  Baía  da  Traição  também tinha,  mas  a  lapinha  de
Camurupim...vamos  dizer  assim...ia  até  muito  longe,  porque  vinha  gente  de

20 Informação obtida no grupo de WhatsApp – GTI (Grupo de Trabalho Indígena)  - A questão indígena,
espaço de discussão sobre as questões relacionadas aos direitos indígenas brasileiros. Acessado em
24/08/2015.

21 Informações obtida no grupo de WhatsApp “GTI A Questão Indígena” no dia 24 de agosto de 2015.



Mataraca...de Mataraca pra cá vinha gente pra Lapinha de Camurupim. Então a
lapinha era na minha casa fazia um pavilhão, assim bem na frente. Um pavilhão
grande....assim de palha...é todo cercadinho ficava muito bonito...e vinha porque
naquela época era os tocador...que os tocador era um sanfoneiro que era meu
primo  e  vinha  da  aldeia  São  Francisco.  Que  eu  me  lembro  que  era  Davi  e
Veridiano...só chamava outro quando eles não podiam vim. Mas vinha completo,
né?!  Porque vinha um na sanfona, vinha outro  com um instrumento que batia
assim (ela bate com a palma das mãos) vinha outro no pandeiro e vinha outro que
balançava um negócio...e eu sei que era muito bom! Então, a nossa lapinha eu
era a mestra da lapinha do cordão encarnado e tinha do cordão azul que eu não
me lembro que era outras moça de lá, e tinha a cigana, né?! Eu gostei muito da
minha infância. Gostei... gostei porque era um prazer assim que eu dava pro meu
padrasto que me amava muito como um pai mesmo...e eu sabia que ele gostava!
Era um prazer que ele tinha todo ano ter uma lapinha na casa dele, e eu era a
principal, que era a mestra da lapinha” (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/07/2015).

A lapinha ou pastoril faz parte da tradição de encerramento do ciclo natalino no

nordeste.  A “queima” da Lapinha começou no século XIX e foi  trazida ao Brasil  pelos

jesuítas. A lapinha representa a manjedoura do menino Jesus e, além de encerrar o ciclo

natalino, a tradição também anuncia a chegada do carnaval. Constitui,  nesse caso, um

evento  festivo  que  reunia  muitos  índios  daquela  comunidade,  além  de  indígenas  e

caciques de outras aldeias Potiguara que vinham prestigiar aquele evento. Outro ponto de

destaque é  a  sua memória  narrativa  em que é  possível  lembrar  com detalhes como

acontecia o evento, as danças e as técnicas utilizadas nas brincadeiras da Lapinha. 

Ao longo dos tempos, a lapinha, por meio de sua divulgação no Nordeste do Brasil,

passou por algumas adaptações em relação às apresentações. Atualmente, os grupos de

lapinha são cantados e dançados em homenagem ao Menino Jesus. Divide-se em dois

cordões de cores distintas: o encarnado (simboliza o coração de Jesus), composto pela

Contramestra, Lindo Cravo, Lindo Guia, Libertina, Borboleta, Açucena, Pastorinhas; e o

azul  (simboliza  o  coração  de  Maria),  composto  pela  Linda  Mestra,  Lindo  Anjo,

Camponesa,  Borboleta,  Pastorinhas.  E ainda temos o central,  composto  pela  Estrela,

Diana, Cigana e o Pastor. Existe uma disputa entre os dois cordões – aquele que mais

arrecada dinheiro torna-se vencedor22.

[...]  a  gente  fazia  comissão...a  gente  saía  em caminhada com uma turma  de
amigas, uma pessoa responsável, adquirindo auxílio (dinheiro, mantimentos) pra
festa. Então, nessas caminhada saindo de Camurupim (aldeia), atravessando de
canoa  a  barra  de  Mamanguape,  caminhando  pelas  praia  vinhemo  até
Lucena(cidade  costeira).  Chegando em Lucena,  o  responsável  nosso...não  sei
quantas moças..bem umas vinte!...que eu tô lembrando. Falou com o prefeito e
ele deu uma casa pra gente dormir, e depois a gente foi até Cabedelo (cidade
portuária)...e voltando do mesmo jeito, porque aqueles que não deram auxílio na
vinda, deram voltando. Sempre que tinha festa todo ano a nossa caminhada era
essa (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/07/2015).

Dona Maria das Neves Santana disse que chegou a ser mestra da Lapinha (ela

conta com orgulho, pois representa um status no festejo de origem católica)...e foi lá que

22 Geralmente, são seis pastorinhas em cada cordão.



ela conheceu seu padrasto, seu João Isidro:

Foi lá que eu conheci meu padrasto, o João Isidro...mas a festa só tinha graça
quando o senhor Tatíco e João Pedro (dois senhores que valorizavam a tradição
daquele festejo natalino na aldeia Camurupim, e com isso prestigiavam a festa, as
brincadeiras  da  lapinha).  Porque  eles  compravam os  cravos  feitos  com papel
confete, botavam o dinheiro numa ponta (encarnado ou azul) e subia o cordão
num  mastro  e  depois  descia  para  ver  quem  arrecadava  mais,  e  assim,
vencesse...e também tinha as ciganas! (D. Maria das Neves, Bayeux, 07/03/2015).

Ela disse que tinha o leilão e que muitas vezes era ofertado um cacho de bananas,

um peixe, um frango assado etc., e quem desse o maior lance levava e comia ali mesmo

na festa.  A arrecadação  do leilão  ficava  para  a  igreja  que  depois  revertia  em algum

benefício para a comunidade indígena local.

Percebe-se nessas narrativas de memória de D. Maria das Neves que os eventos

religiosos direcionados a padroeiros e padroeiras, assim como as festas profanas que

acontecem nas aldeias, não estão apenas relacionados ao circuito religioso católico que

inclui o pagamento de promessas, procissões, batizados, primeira comunhão e crismas.

Estes  eventos  proporcionam  um  entrelaçamento  de  elos  de  amizade,  afetividade,

solidariedade  entre  os  parentes  que  perpassa  a  atmosfera  religiosa  inserida  naquele

espaço. Os parentes encontram nesses eventos oportunidades de se reunir, reencontrar,

intensificar  os  laços  de  parentesco,  reforçar  as  amizades  e  compadrios,  pois  muitos

parentes vivem em aldeias distantes, dificultando um pouco o contato, a presença física

(apesar de muitos usarem o celular) e veem nesses eventos religiosos não só uma forma

de alimentar a sua fé, mas também manter um contato com sua parentela. 

Como menciona Costa (2014, p. 56) citando Henry Gates, “as etnias têm como

suporte tanto o afeto quanto a razão”. Seguindo essa linha de pensamento, Cruikshank

(2006,  p.  157),  diz  que “os acontecimentos estão vinculados a lugares e as pessoas

utilizam localizações no espaço para falar de eventos ocorridos ao longo do tempo”. Deste

modo, esses eventos também podem proporcionar momentos de negociação, de fazer

novas alianças e arranjos políticos no intuito de fortalecer as lideranças indígenas e sua

comunidade.

A vida na cidade

A chegada  de  D.  Neves  para  a  cidade  está  relacionada  diretamente  ao  seu

casamento  com  um  jovem  estudante  que  vivia  na  aldeia  Camurupim.  Ela,  filha

primogênita do cacique geral dos Potiguara, Daniel Santana. Neste caso, o casamento de



uma moça indígena Potiguara já é muito celebrado na comunidade, quando se trata da

primeira filha do Cacique geral tem todo um respeito e admiração a mais, referente ao

status do pai na comunidade. D. Maria das Neves casou com seu Antonio Farias (21

anos) em Marcação no ano de 1970, aos vinte anos de idade. Segundo informações dela

ele não era indígena, o que vem a mostrar a existência de relações inter-étnicas existente

naquela época.

Dona Maria das Neves conta que pouco tempo depois do casamento saiu da aldeia

de Camurupim com uma filha, Denise (1971) que estava com dois anos de idade. O seu

marido,  Antonio  Farias,  estava  desempregado  e  não  tinha  condições  de  manter  sua

família ali na aldeia. Ele tinha alguns familiares na cidade de Santa Rita e uma irmã em

João Pessoa, o que possibilitou sua vinda para a cidade para trabalhar como taxista e

pouco tempo depois foi aprovado num concurso público para polícia militar da Paraíba,

trabalhando na capital paraibana. Em 1973 veio o segundo filho, Dorivaldo, mas no ano

seguinte  um  acidente  automobilístico  ceifou  a  vida  de  seu  marido.  “Eu  ficava

perguntando: Meu Deus, eu tão nova ficar sozinha com esses meninos...era muito difícil.

Eu achava que nunca mais ia ter um companheiro” (D. Neves, Bayeux, 07/03/2015)

Após o falecimento do seu esposo [Antonio Farias] D. Neves pensava que “não

poderia cuidar sozinha dos meus filhos”. E com três anos depois apareceu um senhor na

sua vida chamado, João Venâncio, que estava morando vizinho a sua casa durante o

tempo em que ela permaneceu reclusa na casa de sua cunhada em João Pessoa. Ela

conta que ele era mais velho do que ela vinte e um anos. Casaram-se e tiveram um filho,

Danilo,  em  1978.  Porém  a  convivência  não  foi  muito  longa  e  nove  anos  depois  de

casados João Venâncio veio a falecer em 1984, vítima de complicações causadas pela

diabetes.

“Passei uns três anos sozinha, aí veio o João Venâncio...eu passei
nove anos com João Venâncio...ele era mais velho do que eu 21
anos. Ele dizia que tinha um filho da minha idade. Eu tinha assim,
pra mim ele era marido, era pai, era tudo pra mim...pela idade dele,
né?! Foi  o  pai  de  Danilo,  mas  foi  um homem muito  bom,  muito
responsável, me deu muita paz” (D. Neves, 11 de abril de 2015). 

“na vida a gente nunca sabe o dia de amanhã, né?!”  
D. Maria das Neves Santana

Em 1985 D. Neves casou-se com o seu Aderaldo e teve um filho, Daniel Santana,

em 1991. Ela conta que o seu Aderaldo era muito amigo da vizinha de frente e também

tinha uma amizade com a sua filha, Denise, na igreja católica, onde ela era catequista e



conhecia ele há bastante tempo, pois ele ajudava de forma voluntária na igreja católica do

bairro.

Aderaldo, meu marido, ele era muito amigo da vizinha de frente...só
que na igreja a minha filha era muito católica, e ela era catequista, e
tinha esse amigo que era Aderaldo...que era uma força grande na
igreja. Quando eu fui na casa da minha vizinha eu conheci Aderaldo.
Aí disseram: “Ah, essa é a Neves! A mãe de Denise!” Aí ele me
cumprimentou tudinho...  Esse ano vai fazer 30 anos que estamos
casados. (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/04/2015)

A costureira

“Ô dona Mulherzinha eu queria tanto aprender a costurar”

D. Maria das Neves

Tinha uma vizinha, que por sinal já foi embora (faleceu) também ela era vizinha da
minha mãe, comadre lá em Camurupim (aldeia) e ela tinha uma maquinazinha de
mão e costurava as coisinhas dela...aí eu ia pra lá dizia: “ô dona Mulherzinha eu
queria tanto aprender a costurar”. E ela dizia: “Mas como minha filha?” “Só se
você cortar um vestidinho aí eu lhe ensino”. Então tinha duas costureiras: dona
Mulherzinha que era a minha vizinha e Dona Jacira. Então, as duas foi quem me
deram  umas  aulas,  e  eu  aprendi...aí  dona  Maria  do  Céu  que  foi  a  minha
professora  me  ensinou  ponto  de  cruz  e  outros  bordado.  Então,  vamos  dizer
chegou a época de fazer os fardamento do colégio... E naquela época eu fazia na
minha máquina de mão lá (na aldeia)...depois minha mãe comprou uma máquina
de pé e eu fazia o nome dos colégio nas farda...nos bolsinho da farda...só que não
tinha  energia.  Eu  pegava  aqueles  candeeiro  que  tem  uma  mangueirinha  de
vidro...amarrava ele aqui atrás da máquina (de costura) pra clarear...a máquina de
pé já  tinha  uma lampadazinha,  mas a máquina  de mão não  tinha.  Então,  eu
amarrava o candeeiro de querosene pra bordar. (D. Maria das Neves, Bayeux,
11/07/2015).

Teve um período, nos anos de 1980 do século passado, em que D. Maria das

Neves resolveu fazer um curso de corte e costura para aperfeiçoar o que já sabia na

cidade  de  João  Pessoa  acompanhada  de  sua  irmã,  Carmem,  mais  conhecida  como

Carminha  que  mora  perto  dela  e  aproveitou  a  oportunidade  para  fazer  um curso  de

manicure. Adquirir novas técnicas, no intuito de garantir uma renda extra para auxiliar o

seu  grupo  doméstico,  é  uma  das  estratégias  muito  utilizadas  por  vários  indígenas

Potiguara na Paraíba. Inclusive isso fez com que muitos de seus parentes que estavam

dispersos na cidade, ao saber que ela estava costurando aproximarem-se para buscar a

sua prestação de serviços e assim ajuda-la a melhorar a sua renda financeira. Entretanto,

muitas coisas ela faz apenas para ajudar os familiares.  “Pronto! Semana passada uma

menina (sobrinha) veio lá de João Pessoa, mas é família. Ah, tia faça isso aqui pra mim.

Aí eu faço e ela vem buscar...é um prazer muito grande que eu tenho de ajudar. (D. Maria

das Neves, Bayeux, 11/04/2015) 



Nessa parte pode-se destacar vários pontos que mostram a relação social de D.

Maria  das  Neves  transitando  entre  familiares  e  “clientela”,  onde  ela  busca  conciliar,

manejar  de certa  forma com muita  habilidade as duas partes.  Ao adquirir  capacidade

técnica  para  desenvolver  uma prestação de serviço  satisfatória,  ela  também faz  uma

articulação na unidade doméstica, trazendo parentes para lhe ajudar nas tarefas do lar

enquanto  costura  para  os  clientes  da  cidade.  Também  verifica-se  o  senso  de

responsabilidade ao ser contratada e “dar conta” dos trabalhos, principalmente em tempos

de festa,  onde a demanda era bem maior e mais lucrativa e,  assim, cumprindo suas

obrigações numa espécie de ‘troca equivalente’, como menciona Pitti-Rivers (1965), ela

estaria  garantindo  sua  clientela  pelo  excelente  serviço  prestado,  e  recebendo  um

pagamento compatível por isso. 

Além disso  tem a questão de dar apoio a parentes em troca, eles ajudam de

alguma forma D. Maria das Neves a manter a unidade doméstica abastecida ou apenas

auxiliando nas tarefas do lar, como era o caso das moças que vinham morar com ela e

estudavam na cidade. Neste sentido, percebe-se uma relação de interesses envolvidos

por ambas as partes, pois cada um estava se beneficiando nesse ciclo de reciprocidade.

Nesse caso, também podemos perceber que o fato de voltar a costurar agora num

contexto  urbano  faz  com  que  ela  ative  em  determinados  momentos  uma  vivência

relacionada aos tempos de criança e pré-adolescente na sua aldeia e, isso traz toda uma

carga de memórias de sua parentela, de sua mãe, do colégio, das festas, da padroeira

(Santa Luzia) e outros eventos da aldeia.

Considerações finais

“Aqui é como se fosse uma casa de apoio”

D. Maria das Neves

A casa  de  D.  Maria  das  Neves  na  cidade  serve  de  “ponto  de  apoio”  para  os

parentes que muitas vezes vem resolver problemas judiciais, aposentadoria, saúde e lá

ficam hospedados. D. Maria das Neves, ao recepcioná-los aproxima-se cada vez mais de

seus parentes e as conversas que giram ali trazem à tona um universo de histórias de

família que vivenciaram quando estavam juntas na aldeia.

Assim a minha casa é  um ponto de apoio para pessoas da família...e  amigos

também! Todos vem para aqui...todos....é com saúde, na doença de qualquer jeito eles

vem...a minha casa é um ponto de apoio...agora depois que eles estão aqui eu posso ter

ajuda das minhas irmãs de qualquer um deles, mas eu acho que aqui é um ponto de



apoio (D. Maria das Neves, Bayeux, 11/07/2015).

Ao ter um contato mais intenso com seus parentes na cidade, mesmo em situações

em que eles apresentam uma saúde fragilizada pela velhice ou por “doenças perigosas”

como, por exemplo, a diabetes e o câncer, como ela afirmou, as recordações dos tempos

da aldeia afloram numa intensidade muito forte, pois tornam-se momentos oportunos de

estarem  juntos  e  naquele  momento  compartilharem  memórias  individuais  e  as

socializarem coletivamente. 

Esse  contato  com  a  aldeia  Camurupim,  com  a  atualização,  na  cidade,  das

memórias vividas na aldeia, indicam uma forte relação com esta, independentemente do

tempo transcorrido na cidade e das relações nela estabelecida. A ligação com a aldeia

Camurupim é tão importante para D. Maria das Neves que, mesmo morando a mais de

três décadas na região metropolitana de João Pessoa adquiriu um plano funerário que

garante o translado do seu corpo para ser enterrado na aldeia onde nasceu junto de sua

mãe. 
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