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RESUMO  

A presente monografia pretende ser uma primeira aproximação à análise da organização 

doméstica entre os Potiguara da Paraíba.  Leva em consideração o modo como as 

pessoas componentes dos grupos domésticos se relacionam internamente e 

externamente, conformando redes de relações sociais, para a partir daí, compreender 

como se formam as bagagens tanto individuais quanto coletivas, assim como os 

processos e dinâmicas específicas desses grupos. Toma-se como embasamento teórico-

metodológico as formulações de autores como Barth (2000 e 2005), Ingold (1986, 1995 

e 2000), Wilk (1997 e 1984), Oliveira (2004), Mura (2006, 2010 e 2011) e Barbosa da 

Silva (2009), para poder refletir sobre a existência de estoques culturais diversos dos 

atores sociais (com base em idade, sexo, inserções ocupacionais, etc.), constituídos a 

partir de fluxos de materiais culturais (ideias, valores, conhecimentos etc.) também 

diversos, conforme pude observar. Para seu desenvolvimento, foram levantados dados 

sobre as atividades realizadas pelos membros de dois grupos domésticos, onde 

investigamos os aspectos materiais e imateriais de produção e transmissão de 

conhecimentos, bem como os quadros morais de referência e a cooperação existente 

entre essas pessoas. Os dados mostram que os indivíduos executam atividades 

diversificadas em seu cotidiano, integrando conhecimentos, técnicas, materiais, etc., 

procedentes de ambientes diversificados. Este procedimento se dá com o 

desenvolvimento de diferentes usos e investimentos que se revelam fundamentais para a 

conformação identitária e experiencial dos indivíduos e de seus grupos domésticos. 

Dessa maneira, pude perceber que as atividades, produções e usos não seguem um 

padrão único nem internamente nem externamente aos grupos e que o modo como os 

membros desses grupos se organizam vai depender das atividades que escolhem 

desenvolver, bem como das práticas e saberes que privilegiam.  

PALAVRAS CHAVE: Organização doméstica; Identidade; Potiguara. 

   

  

 

 

 



 
  

 

ABSTRACT  

This monograph is intended as a first approach to the analysis of domestic organization 

between Potiguara of Paraíba. It takes into consideration how the components of 

domestic groups people relate internally and externally, forming networks of social 

relations, and from there, to understand how they form the both individual and 

collective luggage, as well as the specific processes and dynamics of these groups. Take 

as theoretical and methodological basis the authors formulations as Barth (2000 and 

2005), Ingold (1986, 1995 and 2000), Wilk (1997 and 1984), Oliveira (2004), Mura 

(2006, 2010 and 2011) and Barbosa da Silva (2009), in order to reflect on the existence 

of various social actors cultural stocks (based on age, sex, occupational inserts, etc.), 

made from cultural material flows (ideas, values, knowledge etc. .) Also many as I 

could see. For its development, data were collected on the activities of the two domestic 

groups members where investigate the material and immaterial aspects of production 

and transmission of knowledge and moral frames of reference and cooperation among 

these people. The data show that subjects perform diversified activities in their daily 

lives, integrating knowledge, techniques, materials, etc., coming from diverse 

environments. This procedure is given to the development of different uses and 

investments necessary are fundamental to the identity and experiential conformation of 

individuals and their domestic groups. Thus, we realized that the activities, productions 

and uses do not follow a single pattern or internally or externally to the groups and how 

the members of these groups are organized will depend on the activities they choose to 

develop, as well as the practices and knowledge that privilege. 

Keywords: Domestic organization; Identity; Potiguara. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia é fruto de uma experiência de pesquisa desenvolvida ao 

longo de três anos (2012 a 2014) entre alguns grupos domésticos potiguara da aldeia 

Jaraguá, situada no município de Rio Tinto, Litoral Norte da Paraíba. 

O desafio da pesquisa foi abordar fenômenos característicos dos grupos 

domésticos, aqueles aspectos mais íntimos da vida familiar, menos carregados de 

interesses políticos de construção de diferenças étnicas. Entende-se que os aspectos 

domésticos são fundamentais para a conformação identitária e, no entanto, isto não tem 

sido analisado nos estudos sobre este povo.  

Também foi intento investigar o processo de distribuição de tarefas por idade e 

sexo, bem como a organização material dos membros em função de suas necessidades e 

usos diários, onde foi possível notar a confecção de alguns objetos como: vassouras, 

cercas, redes, leirões, armadilhas, entre outros, pensados em termos de divisão sexual do 

trabalho. A espacialidade doméstica foi outro aspecto pesquisado, visto que serve ao 

desenvolvimento de diversas atividades. A partir daí, foi possível perceber que esses 

grupos utilizam diferentes ambientes
1
, dando-lhes diversos sentidos e funções; é o caso, 

por exemplo, do terreiro, do mangue, da horta e dos roçados, onde há uma constante 

produção e transmissão de saberes. 

Nesse sentido, pude estabelecer contato com quatro grupos domésticos 

(constituídos por famílias de até três gerações), sendo que foquei minha atenção em 

principalmente dois desses grupos, o que mobilizou a minha escolha foi o 

desenvolvimento de atividades diversificadas, não só entre si, mas também 

internamente a cada um. Assim, meu intuito foi mapear as diferentes atividades 

desenvolvidas pelos membros desses grupos, procurando igualmente entender sua 

abrangência em termos espaciais, e seu papel na conformação das suas redes de 

relações. 

Meu trabalho de campo na aldeia Jaraguá se iniciou no ano de 2012, devido a um 

Projeto de Iniciação Científica em que fui bolsista por dois anos, sob a orientação do 

professor Fabio Mura, portanto os dados aqui descritos dizem respeito a essa 

experiência em que tive a oportunidade de dar meus primeiros passos enquanto 

                                                           
1
 Mais adiante explicarei o sentido e o uso desta categoria. 
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pesquisadora. Assim na busca de confrontar a teoria apreendida em sala de aula com os 

dados da pesquisa de campo (exercício esse que esta monografia tenta alcançar), pude 

contar com uma dupla orientação, de dois professores do curso. 

Desde o início da minha graduação em Antropologia, meu intento era o de 

realizar pesquisa entre os Potiguara, não apenas por fazer parte desse universo, já que 

sou casada com um indígena e moro na aldeia vizinha a Jaraguá (isto é, em Monte-

Mór), mas por acreditar que muito ainda se podia falar sobre esse povo. Nesse sentido, 

as relações do cotidiano das famílias sempre foram de meu interesse. 

É importante destacar que no momento de minha inserção em campo me 

apresentei enquanto esposa de um potiguara que é conhecido por alguns moradores 

dessa aldeia. Esse fato facilitou minha entrada em campo, permitindo certo conforto 

entre meus interlocutores, que passaram a não me ver como uma pessoa totalmente 

estranha. Além do meu marido, minha sogra e meu sogro também são pessoas 

conhecidas, pois há vinte anos eles vêm estabelecendo relações com os moradores da 

aldeia nos momentos em que se dedicam a venda de produtos de limpeza, o que 

conforma uma rede de amizades e circulação de materiais bastante significante. Deste 

modo a escolha dos grupos domésticos a serem visitados inicialmente partiu do 

conhecimento prévio dos meus familiares. Em um segundo momento foi possível 

ampliar o numero de famílias com a ajuda dos diagramas de parentesco que forneceram 

informações sobre redes de relações e alianças que envolviam outros grupos. Esse tipo 

de abordagem envolve vários recursos metodológicos de cunho qualitativo dentre os 

quais optei pela observação participante para estabelecer aproximação com o universo 

investigado. Para tanto, me utilizei dos pressupostos colocados por Malinowski (1984) 

em seu trabalho Argonautas do Pacífico Sul, onde o autor sistematiza o método da 

observação participante. 

Ao longo das visitas de campo pude conquistar aos poucos a confiança de meus 

interlocutores podendo compartilhar seus dramas, suas alegrias, seus conhecimentos, 

em fim, detalhes de seu universo cotidiano, por essa razão tive o cuidado de analisar 

esses dados com muita seriedade e respeito. Muitas vezes me vieram dúvidas no 

momento da escrita etnográfica, mas especificamente sobre o que era importante ser 

descrito e aquilo que era irrelevante. Minha orientadora pode em muitos momentos me 

ajudar a pensar sobre o teor ético que essas e outras questões envolvem. 

A observação do cotidiano foi fundamental para compreender a dinâmica 

específica dos grupos domésticos abordados, e em alguns momentos pude também 
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participar de algumas atividades, a exemplo do plantio de hortaliças, além de algumas 

atividades voltadas à limpeza das casas e a preparação de alimentos. Pude participar do 

cotidiano dos grupos domésticos e comer suas comidas, participar das festas, entre 

outras atividades
2
. Essa aproximação serviu para percebermos as especificidades dos 

grupos e como vão se formando as redes de relações, tanto dentro dos grupos, onde 

destacamos as relações de parentesco, quanto fora deles.  

Houve ainda as dificuldades do trabalho de campo, suscitando questionamentos 

como: “para onde devo olhar”? , “como me portar diante das pessoas”? , isso porque, 

assim como os indivíduos estão posicionados, (Barth 2000a), o estudante/pesquisador 

também se encontra posicionado, sendo também analisado pelos indivíduos. Por essa 

razão, tive muito cuidado em reorganizar as formas de olhar, no sentido de captar o 

parâmetro dos próprios indivíduos e não os meus. Neste sentido, o trabalho de campo 

aqui descrito tem em vista que a vida social se expressa em atividades, noções, sentidos, 

práticas e contextos, e que é preciso atenção do pesquisador para ler o mundo o qual 

pretende pesquisar, pois no campo somos confrontados com os sentidos\significados 

que se fazem presentes entre os indivíduos e grupos sociais, através do controle de 

impressões, tanto dos nativos, como do etnógrafo (Berreman, 1990).  

Em todas as ocasiões o lado subjetivo e emocional das pessoas dos grupos 

acabou se revelando, numa interação entre nós (isto é, antropóloga e pessoas potiguara) 

graças aos vínculos de confiança, compromisso e reciprocidade que acabei por 

estabelecer. Por essa razão, percebi que a pesquisa acabou recebendo um valor muito 

importante para as pessoas que passaram a fazer parte dela, e talvez também para outras 

pessoas da aldeia como um todo, pois, privilegiei pesquisar a produção e a transmissão 

de conhecimentos, assim como os modos de construir e apreender as complexas e 

diversas relações existentes entre os membros dos grupos domésticos, que nunca foram 

                                                           
2
No inicio da pesquisa de campo, apenas observava e anotava as impressões no caderno de anotações, já 

de volta, em casa, de preferência no momento que chegava, porque assim a memória estava mais fresca. 

Após ganhar certa confiança dos interlocutores, tive a ousadia de adentrar em campo pesquisado com 

equipamentos, entre eles: diário de campo, câmera fotográfica e gravador de voz. Assim, as entrevistas 

gravadas foram realizadas depois que já estava entrosada com os integrantes dos grupos. Essa estratégia 

foi utilizada para que não houvesse constrangimento por parte deles. As perguntas foram pensadas 

anteriormente, mas, no decorrer das gravações surgiram outras, e em alguns momentos optei por deixa-los 

à vontade para narrarem questões que achassem pertinentes. 
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descritas, e que para mim enquanto pesquisadora, é de extremo valor, como expliquei 

para os pesquisados. 

No que diz respeito ao referencial teórico que utilizo, o enfoque da pesquisa 

acabou por privilegiar o modo como as pessoas pertencentes aos grupos domésticos se 

relacionam internamente e externamente na conformação de suas redes de relações, e a 

partir daí, compreender suas lógicas identitárias, seus processos e dinâmicas específicas. 

Para as reflexões sobre esses pontos destaco as formulações de Fredrik Barth (2000 e 

2005), que demonstra seu desconforto com as noções dominantes de sociedade e de 

cultura, geralmente consideradas como construções coerentes e homogêneas. 

De fato como nos aponta Barth, “todo comportamento social é interpretado, 

construído, e nada indica que exista uma situação em que duas pessoas coincidam 

plenamente na interpretação de um dado evento”. (Barth 2000c, p.171). Entender que os 

atos promovidos pelas pessoas e os eventos que deles decorrem são continuamente 

interpretados, nos permitirá compreender não só a transmissão de conhecimentos e de 

esquemas culturais, mas também á sua contestação. 

Com relação à organização doméstica, me guiei pelos estudos de R. Wilk, que 

tem como enfoque o grupo doméstico (households), entendido enquanto unidade de 

residência, produção e consumo, quer dizer uma unidade que se define em função de 

outros critérios que não os do parentesco. Por exemplo, um cachorro pode fazer parte de 

um grupo doméstico, mas não da família deste. O grupo doméstico pode ser composto 

de pessoas entre as quais não existe nenhum laço de parentesco ou, pode reunir várias 

unidades familiares. É raro que o grupo doméstico forme uma unidade homogenia e 

ainda mais raro que haja uma coincidência entre unidade familiar, unidade de residência 

e funções domésticas (v. WILK et al., 1984a). 

Em relação ao processo de territorialização vivenciado pelos indígenas do 

Nordeste, entre os quais os Potiguara se incluem, tirei proveito das formulações de 

Oliveira (1999). Segundo o autor, esse processo consiste na intervenção de um âmbito 

político que prescreve um território a um conjunto de indivíduos e grupos sociais. 

O uso que faço da categoria de ambiente, muito relevante em minha 

argumentação aqui, é a formulada por Barbosa da Silva, que parte de um 
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“sentido sociológico, compreendendo uma infraestrutura material (as 

instalações físicas: construções, caminhos, cercas, árvores, pastagens, ruas, 

praças etc) específica, pondo à disposição dos sujeitos determinados 

recursos e permitindo o desenvolvimento de determinadas atividades, as 

quais, embora características, podem não ser exclusivas. Assim, o ambiente 

é um espaço físico de relações, unidade constituinte de um território”(2009, 

p.88). 

 

Portanto, seguindo essa autora, essa noção de ambiente não leva em 

consideração apenas as características ecológicas, mas também as infraestruturais, 

assumindo um caráter abrangente. 

Já apercepção que me inspirou para descrever os círculos de cooperação tanto 

dentro quanto fora dos grupos domésticos é aquela desenvolvida por seu livro “Ensaio 

sobre a dádiva” (2003) em sua análise da obrigação de dar, receber e retribuir em função 

das relações sociais. No entanto, busquei observar, em minha pesquisa as diferenças de 

recursos, mantidos pelos interlocutores, de modo que não parto de uma visão de 

simetria que existiria entre estes. 

Antes de me ater a apresentação dos capítulos, gostaria de comentar como surgiu 

a ideia do título (“Entre terreiros, roçados e marés: Um estudo sobre a organização 

doméstica entre os Potiguara do Litoral Norte da Paraíba). Meu intuito era utilizar uma 

expressão que envolvesse um pouco do cotidiano dos integrantes dos grupos domésticos 

pesquisados. Ao refletir sobre todo o processo da pesquisa, me veio em mente algo 

muito importante para essas pessoas, que é a relação com os ambientes, que são os 

terreiros, os roçados e as marés, principalmente por executarem aí atividades 

diversificadas, integrando conhecimentos, técnicas, materiais, etc., conformando-se 

assim suas bagagens  experienciais. 

A partir do que foi dito, falta apresentar os capítulos deste trabalho. No primeiro 

capítulo, apresento dados gerais sobre os Potiguara, focando a atenção na aldeia 

Jaraguá. No entanto minha atenção central aqui será apresentar os grupos domésticos 

pesquisados, demonstrando suas dinâmicas específicas, onde busquei captar os diversos, 

saberes, fazeres, interesses e investimentos feitos, bem como os sentidos que são 

atribuídos a estes pelos próprios membros dos grupos. O segundo capítulo se estrutura 

do seguinte modo: em primeiro lugar descrevo as unidades habitacionais, e em segundo 

lugar comento sobre a espacialidade doméstica dos grupos focados, por fim procuro 
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entender a abrangência de dois grupos domésticos na conformação das suas redes de 

relações. No terceiro capitulo descrevo as atividades tecno-econômicas desses grupos 

domésticos conforme os saberes e lógicas provenientes das bagagens experienciais. 

Finalmente, no quarto e ultimo capítulo, trabalho os conhecimentos, os ambientes e a 

tradição de conhecimento que pude apreender durante a pesquisa. 

 

*** 
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CAPÍTULO 1: OS POTIGUARA, A ALDEIA JARAGUÁ E OS GRUPOS 

DOMÉSTICOS PESQUISADOS 

 

Barth nos aponta que “não há como encontrar o verdadeiro informante, aquele 

que nos dirá o que tudo aquilo realmente significa” (2000a, p.136) e que não apenas os 

atores estão posicionados, como também “todas as visões destes são parciais” (op. cit. 

p.137). Portanto, cada interlocutor tem uma bagagem diferente, de acordo com as 

experiências vivenciadas ao longo de sua trajetória. Assim sendo, importa pensar que 

não existe um indígena potiguara genérico, pois as bagagens materiais e imateriais são 

diversas a partir dos processos sociohistóricos pelos quais os indivíduos desse povo 

passaram. Pensando justamente nestes aspectos é que nos remetemos ao processo de 

territorialização ocorrido no Nordeste brasileiro, como sendo um processo de 

reorganização social (Oliveira 2004). 

 Na colonização a metrópole portuguesa objetivava, entre outras coisas, 

administrar os aglomerados populacionais nos territórios conquistados por meio da mão 

de obra barata. Em um primeiro momento as missões religiosas foram responsáveis por 

um movimento de homogeneização dos diversos grupos indígenas. Através da 

catequese estes foram obrigados a abandonar as línguas nativas e a se misturarem com 

europeus e afrodescendentes. As leis estabelecidas pelo Marquês de Pombal, na segunda 

metade do século XVIII, fizeram com que vários grupos indígenas perdessem a posse 

dos seus territórios.  Esse foi o primeiro processo de territorialização (Oliveira 2004). O 

segundo processo se deu já no início do século XX, por meio do antigo SPI (Serviço de 

Proteção aos Índios). Os efeitos desses processos históricos se desdobram até os dias 

atuais, com uma baixa contrastividade cultural. Como argumenta Palitot, os Potiguara 

constituem populações descendentes de grupos sociais que foram controlados por 

diversos regimes jurídicos desde o período colonial, o que interferiu profundamente em 

suas formas de organização e em seus sistemas classificatórios e simbólicos (Palitot 

2005, p. 28).  

Entre os diversos conflitos e processos vivenciados pelos potiguara se faz 

necessário relatar (de maneira resumida), dois eventos, que acarretaram relevantes 

impactos, são eles: primeiramente a chegada da CTRC (Companhia de Tecidos Rio 

Tinto) entre os anos de 1917 e 1918; e em um segundo momento a instalação das usinas 

canavieiras, nas décadas de 70 e 80. 
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No início do século XX, mais especificamente entre os anos de 1917 e 1918 a 

Companhia de Tecidos Rio Tinto se instala na região do vale do Mamanguape, mais 

precisamente na atual cidade de Rio Tinto. Essa passou depois a ser conhecida no Brasil 

inteiro através da rede de lojas “Casas Pernambucanas”, tendo como proprietários a 

poderosa família Lundgren. (Moonen, 2008, p. 23). 

Em pouco tempo a Companhia apoderou-se das terras do extinto 

aldeamento de Monte-mór hoje Rio Tinto [...] Invadindo enormes extensões 

da área indígena da Bahia da Traição, principalmente para cortar madeira 

de lei para a construção da fábrica, e de lenha para alimentar suas 

máquinas, utilizando inclusive índios como mão-de-obra (Moonen, 2008 op. 

cit.). 

Segundo Palitot (2005 op. cit.), a chegada da CTRC, na cidade de Rio Tinto fez 

com que essa se desenvolvesse enquanto centro industrial de grande sucesso, no 

entanto, entre as décadas de 1960 e 1970 o mercado foi se tornando mais competitivo, e 

as transformações tecnológicas ocorridas nas indústrias da região Sudeste do país 

ocasionaram uma crise na Fábrica de Tecidos, pois essa não conseguiu se adaptar ao 

novo mercado que surgia, o que fez com que a mesma fechasse suas portas. 

 

Na década de1980 grande parte das terras da Cia. foram vendidas para as usinas 

de álcool, incentivadas pelo Proálcool (Programa Nacional do Álcool). Esse programa 

tinha como desígnio estimular a produção do álcool, para o atendimento das 

necessidades do mercado interno e externo e da política de combustíveis automotivos. 

Para Palitot (op. cit.), é nesse contexto especifico que as usinas canavieiras de 

Pernambuco e da Paraíba investem nessas áreas antes exploradas pela Cia., 

comprando/arrendando as terras, que seriam utilizadas para a plantação ou incentivando 

proprietários rurais na produção para essas empresas. Em razão desses acontecimentos o 

território Potiguara sofreu e ainda sofre grandes impactos, pois as plantações de cana-

de-açúcar ainda ocupam a maior parte do que originalmente eram as matas e os 

tabuleiros, desmatando-os e limitando áreas de uso para coleta e agricultura. 

 

Seu Zé Boto que nasceu na aldeia Jaraguá falou a respeito desses 

acontecimentos históricos, que remetem à antiga Companhia de Tecidos Rio Tinto, 

onde trabalhou no corte de lenha, e à chegada das usinas de açúcar na região, mais 
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especificamente das mudanças que esses empreendimentos ocasionaram no território, 

por meio das relações de poder, em que os Lundgren se apropriaram de muitas terras, 

expulsando os moradores que nelas viviam se utilizando da violência dos seus capangas 

segundo narrou. Esse quadro teria se modificado com a chegada do INCRA, que passou 

a cobrar os documentos que comprovassem as posses das terras da Companhia. Por não 

possuí-los, os Lundgren acabaram por perder parte delas.  

Esses processos históricos descritos de forma resumida ocasionaram diversas 

transformações no território Potiguara, portanto algo a ser observado de modo 

primordial é o acumulado de experiências de séculos de ocupação desse espaço. Hoje, o 

território Potiguara abrange três Terras Indígenas oficialmente reconhecidas: Terra 

Indígena de São Miguel, Terra Indígena de Jacaré de São Domingos e Terra Indígena de 

Monte-Mór.  
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Fonte: FUNAI. 2012. 

1.1 OS POTIGUARA DA ALDEIA JARAGUÁ 

 

Em termos geográficos, a aldeia Jaraguá localiza-se em uma área de várzea. 

Possui como principal bioma o mangue e apresenta resquícios de mata atlântica. O 

terreno é acidentado, montanhoso e arenoso, por essa razão no período chuvoso há 

concentração de lama o que dificulta o acesso à aldeia. As terras são férteis e a flora é 



21 
 

 

rica em espécies frutíferas. A população da aldeia é de aproximadamente 1694
3
 

habitantes.  

Existe água em abundância proveniente de rios, cacimbas, bicas, poços etc. O 

abastecimento de água é responsabilidade da aldeia que conta com apoio da SESAI 

(Secretaria Especial de saúde Indígena) no que se diz respeito ao tratamento da água, 

proveniente de um poço situado na casa do atual cacique da aldeia.   

As principais fontes de recurso da aldeia Jaraguá são a agricultura e a pesca. 

Além delas é muito comum o trabalho nos canaviais das usinas ou no poder público 

como prefeituras e governo do estado, mas existem algumas famílias que se organizam 

e trabalham juntas (mutirões e ajuda mútua) para gerar recursos. Outra fonte que ajuda 

na economia dos grupos domésticos são os benefícios sociais do governo, como o bolsa 

família, auxilio maternidade, aposentadoria e as cestas básicas que são distribuídas pela 

SESAI aos índios da aldeia. 

EM Jaraguá existe uma escola indígena (Escola Estadual Indígena de Ensino 

Fundamental Cacique Domingos Barbosa dos Santos) que atua no ensino diferenciado 

através de aulas de, Etnohistória, Língua Tupi e Arte e Cultura. Jaraguá ainda conta com 

pequenos estabelecimentos comerciais a exemplo de padarias, mercadinhos e bares. 

A aldeia Jaraguá é composta por diversas ruas, divisão esta que ocorreu devido 

a situações históricas a nível local. A primeira rua é conhecida por Rua Principal, essa 

rua possui duas ramificações, a primeira, se estende até os locais denominados Regina I, 

II e a Jaqueira e a outra ramificação possibilita o acesso à aldeia Monte-Mór. Ao longo 

da Rua Principal temos o cruzeiro que se inicia na Rua Nova que é bastante extensa, 

findando no Porto Novo, área de pesca de uso comum localizado no mangue. Ainda na 

Rua Nova temos a primeira entrada do lado direito que dá acesso a uma rua bem 

pequena com pouquíssimas casas, conhecida por Rua do Tiro de Guerra, já a entrada do 

lado esquerdo possibilita o acesso a Rua do Porto que por sua vez apresenta uma 

entrada a direita que garante o acesso a Rua do Campo, como é possível ver no croqui 

abaixo. 

                                                           
3
Dado obtido por meio de mapeamento genealógico realizado durante a pesquisa de campo (Janeiro de 

2015). 



22 
 

 

 

                                                Croqui I 

 

Figura - 1. Vista parcial da Rua Principal. 2015. 
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1.2 ANALISANDO OS GRUPOS DOMÉSTICOS 

 

Nesta parte me dedico à análise da organização doméstica entre os potiguara 

enfocados, partindo dos seus grupos domésticos e de suas dinâmicas específicas sendo 

que foquei minha atenção em principalmente dois desses grupos, que tem como chefes 

por um lado dona Severina e seu Severino e por outro, dona Fatima e de seu Zé Boto. 

Desse modo, busquei captar os diversos, saberes, fazeres, interesses e investimentos 

feitos, bem como os sentidos que são atribuídos a estes pelos seus próprios membros. 

Nesse sentido, o que pretendo aqui mais do que tentar homogeneizar os grupos por meio 

de uma visão englobante, é tentar evidenciar as lógicas que são próprias a cada grupo.  

Priorizei em minha abordagem sobre os grupos domésticos as características que 

abrangem a variedade de formas organizativas existentes e os aspectos imateriais, como 

a produção e transmissão de saberes, lógicas educacionais, condições ecológicas entre 

outras (Mura e Barbosa da Silva 2012).  

Pelo o que pude observar a esfera doméstica se apresenta como um meio onde se 

constroem identidades principalmente centradas nos momentos íntimos do cotidiano, 

pois é neste contexto que se constroem referências experienciais de ligação entre os 

membros desses grupos. É partindo desta unidade sociológica que essas pessoas 

exploram e conceituam o mundo em que vivem, promovendo tradições de 

conhecimento e quadros morais de referência específicos para os integrantes de suas 

redes sociais. 

No próximo item passarei a analisar os grupos domésticos pesquisados, onde 

descrevo quatro grupos. 
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1.2.1 O GRUPO DOMÉSTICO DE DONA NININHA  

 

A primeira interlocutora com que tive contato na aldeia Jaraguá foi Ana, casada 

com Carlinhos; eles têm duas filhas (Maria Clara e Ana Luiza). Quem me apresentou 

Ana foi minha sogra que é sua comadre, madrinha de Maria Clara. Essa família nuclear 

tem como principais fontes de recursos a pesca, agricultura, criação do caranguejo 

Goiamum, criação de galinhas e o trabalho sazonal nas usinas canavieiras, sendo que a 

pesca, a plantação e o trabalho na usina são atividades realizadas por Carlinhos, já o 

cuidado com os bichos e com a casa é realizado por Ana. A educação e cuidado com as 

crianças são arranjados por ambos, no entanto, Ana por passar mais tempo em casa se 

dedica com mais intensidade a essa tarefa que seu marido. Em relação a espacialidade 

doméstica, o terreiro é bem espaçoso, lugar onde a família se reúne, onde as crianças 

brincam, é também local em que ficam os animais. Nas visitas pude perceber uma 

relação de intimidade e de cooperação entre Ana e sua vizinha Vanete. Maria Clara, 

desde pequena frequenta a casa dessa vizinha, que sempre se dispõe a cuidar da menina 

quando Ana precisa. Assim, se vê que existe uma solidariedade emocional-afetiva, que 

é parte da relação mais ampla das duas vizinhas, criando a possibilidade de uma 

reciprocidade continuada ao longo do tempo.  

Por meio de Ana, parti para o mapeamento das relações sociais em seu grupo 

doméstico e logo descobri sua sogra, dona Nininha, que é pescadora. Esse grupo 

encabeçado por dona Nininha tem como principais fontes de recursos a coleta no 

mangue e a venda da ostra na feira da cidade de Rio Tinto, a venda do carvão (realizada 

apenas por seu filho mais velho, Walter) como também a plantação, principalmente do 

feijão e do milho, sendo que o consumo desses alimentos é feito dentro do doméstico 

em sua totalidade. Quanto a espacialidade doméstica temos o terreiro. Nesse lugar são 

desenvolvidas algumas atividades, como por exemplo, a plantação de milho e feijão, e 

também o cozimento das ostras, em fogo a carvão. Ao falar sobre sua família, dona 

Nininha foi aos poucos contando sobre seus partos, sobre o relacionamento entre os 

filhos, a respeito das suas tarefas cotidianas e revelando uma moralidade que são o 

alicerce da educação voltada aos membros de seu grupo, centrada no respeito 

principalmente a sua figura de chefe e de mulher batalhadora que, como ressalta, 

sempre trabalhou muito para alimentar sua família. 
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1.2.2 O GRUPO DOMÉSTICO DE DONA SEVERINA E SEU SEVERINO 

 

O grupo doméstico que tem como chefes dona Severina e seu Severino é 

formado por dezenove pessoas, sendo três filhos: Raminho, Maria e Sônia. Tomei 

conhecimento deste grupo através da minha sogra, devido a um trabalho de campo que 

precisei fazer para compor a nota de uma disciplina do meu segundo período, portanto 

pude estabelecer um contato anterior a Iniciação Científica. Esse grupo de três gerações 

tem como principais fontes de recursos a plantação de hortaliças (alface, coentro e 

couve), a pesca, o trabalho na usina de açúcar, a criação de animais de terreiro 

(galinhas, gansos, patos e guinés), criação de caranguejo goiamum e também de algum 

gado. O fogão a lenha é um dos elementos da espacialidade doméstica; o modo que o 

rege é produzido pelos membros da família em sua totalidade, que cooperam entre si em 

termos de produção e distribuição de recursos, e em termos também da educação e do 

cuidado com as crianças. No terreiro as conversas dizem respeito às tarefas cotidianas e 

a uma moralidade que são a base tanto dessa cooperação interna quanto das relações 

para fora do grupo. Na horta, existem os leirões (elevações feitas na terra e onde se 

plantam as sementes) são divididos entre dona Severina, seu Severino, Sônia e Márcia, 

podendo ser feitos com troncos de madeira coletada no mangue, como é o caso dos 

leirões de dona Severina e de Sônia, ou de trocos de bananeira, que são menos 

resistentes precisando ser trocados, como é o caso de Márcia.  

Seu Severino trabalhou muitos anos na maré como pescador, mas, hoje não se 

dedica a essa atividade por problemas de saúde, seu filho Raminho aprendeu com ele a 

pescar, quando este não esta trabalhando no corte da cana se dedica a pesca para gerar 

recursos. Silvinha, marido de Sônia, destina boa parte de seu tempo à pesca com redes; 

seus dois filhos mais novos (Nine e Rafael) algumas vezes cooperam com o pai na 

realização desta atividade. Glayson é o filho mais velho de Márcia e Raminho. Segundo 

sua mãe, ele é muito ansioso com as coisas, dona Severina diz que é necessário ter 

muita paciência com o menino, e que seus pais devem ter esse tipo de comportamento. 

O filho do meio de Sônia Nine, é o neto que dona Severina mais tem afeição, porque ele 

é muito carinhoso com ela é a respeita muito, por isso ela faz questão de pagar os 

estudos dele. Nine também ajuda a sua avó levando o gado até o cercado e cortando o 

capim para alimenta-lo.  
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1.2.3 O GRUPO DOMÉSTICO DE DONA VEINHA 

 

O grupo doméstico de dona Veinha foi o terceiro grupo com o qual 

estabelecemos contato. Ela é uma benzedeira bastante requisitada na aldeia Jaraguá, 

possuindo assim, uma rede muito grande de relações. Em relação a sua família, esta 

expôs alguns conflitos internos. No seu terreiro estão algumas plantações de Jerimum e 

melancia, bem como o chiqueiro dos porcos. Muitas pessoas que moram próximas e 

outras mais distantes oferecem alimento para os porcos de dona Veinha, o que mostra 

uma rede de relações de vizinhança e de reciprocidade. Pudemos entender que algumas 

das redes de relações construídas por dona Veinha compreendem as trocas por meio das 

suas práticas de cura, tanto voltadas para pessoas quanto para animais. Dona Severina, 

acima referida, por exemplo, tem problemas na perna, e se sente melhor quando dona 

Veinha vem até sua casa rezar, e por isso sempre lhe dá algo em troca; como por 

exemplo, feijão. Portanto, existe uma relação de reciprocidade entre esses dois grupos 

domésticos. 

 

1.2.4 O GRUPO DOMÉSTICO DE DONA FÁTIMA E SEU ZÉ BOTO 

 

Ficamos sabendo do grupo doméstico que tem como chefes dona Fátima e seu 

Zé Boto, através de Sônia acima referida, que é cunhada de seu Zé Boto. Esse grupo 

inclui como principais fontes de recursos a plantação de alguns alimentos, 

principalmente feijão, milho e macaxeira, criação de animais de terreiro (galinhas que 

pertencem aos netos mais novos, presente da avó materna), criação de cabras e também 

de algum gado. Seu Zé Boto dedicou anos de sua vida à pesca. Hoje, devido a 

problemas de saúde não pode exercer esse tipo de atividade, da qual diz que sente falta. 

Seu Zé Boto tem esse apelido devido a seu pai (já falecido), que era conhecido por 

Paulo Boto, foi com ele que nosso interlocutor aprendeu a pescar. Desde muito pequeno 

ele o acompanhava, atraído pelas comidas da maré, que segundo ele são muito boas. Os 

filhos de seu Zé Boto aprenderam com ele a pescar, no entanto, ele nos disse que não 

queria seus filhos trabalhando na maré, pois é uma vida muito difícil e que até hoje ele 

sofre as consequências dos danos causados a sua saúde.  
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Em relação ao espaço doméstico, o terreiro é o lugar onde ficam os animais. 

Dona Fátima e seus netos mais novos tomam conta das cabras. Esta fazia as redes para 

seu marido e irmão (que também é compadre) irem pescar juntos, portanto a cooperação 

neste grupo reúne cunhados e não apenas parentes consanguíneos. Seu irmão e 

(compadre Aldo), hoje não pesca mais, também por problemas de saúde na pele, alguns 

dizem que se trata de cobreiro que é uma inflamação na pele que se não for 

devidamente tratada pode se espalhar por todo o corpo.  

Seu Zé Boto também faz carvão para o consumo doméstico. Dona Fátima, sua 

esposa só utiliza o fogão a gás para fazer o café, o resto dos alimentos são cozidos no 

fogão a carvão. A lenha para fazer o carvão pode ser coletada no mangue. Seu Zé Boto 

informa que isso é feito de maneira sustentável, pois, apenas são retirados os troncos 

das árvores que estão caídas, em decorrência dos Canoés que são as árvores maiores 

que encobrem as árvores menores (chamadas de mangue manso), estas vão se 

encurvando em busca do sol e caem por falta de sustentação, já que se fixam na lama do 

mangue, deste modo, não representa uma coleta que prejudica o ecossistema. Esses 

Canoés foram plantados pela Companhia de Tecidos Rio Tinto, por serem mais grossos 

que o mangue manso e assim aumentar a produção das máquinas de tecidos, com sua 

queima nas caldeiras. Os principais culpados pela devastação do mangue segundo Seu 

Zé Boto foram os usineiros que arrancaram as árvores pela raiz, sem deixar nada.  

  

 

*** 
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CAPÍTULO 2: AS UNIDADES HABITACIONAIS 

 

Percebi que as unidades habitacionais dos potiguara da aldeia Jaraguá são, em 

geral, estabelecidas obedecendo o percurso da estrada que liga uma aldeia a outra, em 

forma contígua uma á outra. Sua dimensão é variável e o tipo mais comum é a casa de 

alvenaria com cobertura duas águas, formato retangular, e com ripas, caibros e linhas 

feitos de madeira sapateiro extraída do mangue. É importante destacar que esse tipo de 

construção não segue um padrão, os indivíduos constroem suas casas e as modifica de 

diferentes formas. 

Algumas habitações possuem um pequeno espaço de socialização anterior à sala, 

com porta e janelas anteriores à porta posterior, que podem ser de ferro ou de madeira. 

Podem aparecer janelas nas fachadas laterais, mas estas não obedecem ao número de 

cômodos (Fig. 2).  

 

Figura - 2. Primeira casa do lado esquerdo casa de Maria José, em seguida a casa da avó 

Severina e por ultimo da tia Sônia. 2015. 

Existem também umas poucas habitações com paredes feitas de barro e 

cobertura de telhas (casa de taipa) (Ver figura 3); são geralmente pequenas, tanto em 
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tamanho quanto em altura, o que está intimamente relacionado ao poder aquisitivo de 

seus ocupantes.  

 

Figura - 3. Casa de Taipa. 2015. 

Pelo que pude observar, nesse tipo de habitação são acrescentadas a construção 

de varas intercaladas tanto do lado interno como externo. Os espaços vãos que ficam 

nas paredes são então vedados com barro, atirados com a mão, obtido da mistura de 

areia, terra e água, amassados com os pés. Para cobrir a habitação é necessária a fixação 

de ripas nos caibros do telhado. Geralmente essas habitações são erguidas em um curto 

espaço de tempo e ampliadas com a mesma rapidez, como nos relatou Seu Severino. Na 

maioria das vezes as primeiras casas são de barro, depois com a possibilidade de 

aumentar a renda, se derruba a casa de barro para fazer a de alvenaria.  

A casa principal dentro dos espaços de jurisdição de cada grupo doméstico é a 

dos avós, por possuir grande importância, pois são estes indivíduos que geralmente 

chefiam a família extensa, são figuras de apoio, entre outras coisas pelo fato deles 

poderem assumir os cuidados geralmente esperados de parte das mães e dos pais das 

crianças. Como é o caso de Dona Fátima que juntamente com seu marido Zé Boto cuida 
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dos seis netos enquanto seus filhos estão na região Sudeste, trabalhando para obtenção 

de recursos. 

As atividades domésticas que se voltam a preparação de alimentos e a limpeza 

da unidade habitacional são atividades tipicamente femininas. As filhas geralmente 

auxiliam as mães a executar as atividades domésticas, a exemplo da lavagem de roupas 

da louça ou ainda quando é preciso varrer a casa. As atividades de limpeza da casa e 

preparo dos alimentos são realizadas pela manhã, no período da tarde as pessoas do 

grupo doméstico geralmente descansam para em seguida continuar os trabalhos 

cotidianos, de preparo dos alimentos, cuidados com os animais, cuidado com roçados, 

que inclui limpeza, plantação e coleta. Os filhos auxiliam seus pais e avôs no corte de 

capim para o gado, corte da madeira, além de levar e trazer os animais das pastagens 

para os currais, como é o caso específico dos dois grupos enfocados. 

2.1 O TERREIRO  

 

De modo geral as unidades habitacionais na aldeia Jaraguá não abrangem apenas 

espaços fechados; o terreiro (Fig.3 e 4) se situa externamente às habitações, é 

caracterizado por ser um espaço social e simbólico que apresenta diversos usos, que 

manifestam e possibilitam a organização especifica dos grupos, visto que esse espaço é 

construído conforme as necessidades dos integrantes dos grupos. Esse ambiente da 

espacialidade doméstica é bastante utilizado, podendo servir como depósito de 

ferramentas, lugar de manter os animais, local também dedicado a atividades culinárias. 

É bem comum o uso do fogão a lenha ou carvão, servindo ao cozimento de alguns 

alimentos.  

O terreiro também é lugar onde as pessoas do grupo se reúnem e conversam 

sobre suas tarefas cotidianas, onde as crianças brincam e recebem ensinamentos, ou 

seja, o seu uso e importância vão muito além das atividades nele desenvolvidas, 

abarcando questões referentes a uma solidariedade emocional-afetiva, pois é um espaço 

que liga as pessoas segundo relações de parentesco e de amizade. Entre os saberes 

compartilhados destacamos os conselhos que os mais velhos (que são figuras 

respeitadas), principalmente o avô e a avó dão aos mais novos, para então se pensar nos 

valores transmitidos e nos quadros morais que são formados e reproduzidos. 

Identifiquei que o caráter de uma pessoa e a prestação de favores são valores 
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importantes para os grupos com quem mantivemos contato, e que reforçam os laços de 

reciprocidade. A honestidade e o respeito são valores preciosos para as pessoas, o que 

para eles é mais importante que títulos acadêmicos, conforme disseram. Foi possível 

identificar e refletir que essas moralidades são uma base muito importante, tanto da 

cooperação interna dos grupos quanto das relações para fora dele.   

 

Figura - 4. Terreiro da casa de Dona Severina e de sua filha Sônia. 2012. 

 

Figura - 5. Terreiro da casa de Dona Fátima. 2015. 
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2.2 AS REDES DE RELAÇÕES E O ESTABELECIMENTO DE ALIANÇAS 

 

Por meio das dinâmicas descritas no item anterior foi possível perceber a 

existência de laços de afinidade por parentesco e de reciprocidade. No presente item 

partirei para o mapeamento das redes de relações existentes entre dois grupos 

domésticos que têm como líderes seu Zé Boto e dona Fátima
4
 por um lado, e, por outro 

seu Severino e dona Severina
5
. 

Vimos que as redes de relações que conformam os grupos domésticos abrangem 

uma estratégia de articulação entre unidades sociais que envolvem: consanguíneos 

(filhos, netos, irmãos), afins (cunhados, primos, sobrinhos e tios) e vizinhos que 

participam da vida cotidiana. Desta forma, as dinâmicas das relações sociais apresentam 

um tipo de referência ao parentesco baseado não apenas no ponto de vista genealógico, 

mas, em grande medida, na formação dos vínculos de aliança e de cooperação.  

Barth (2000) nos aponta que até mesmo em pequenas comunidades fundadas nas 

relações de parentesco e na vida doméstica (como é o caso específico da aldeia 

Jaraguá), existem papeis individuais diversificados. Portanto, cada integrante tem um 

papel, de acordo com os saberes que lhe são transmitidos e as experiências individuais 

ao longo de suas trajetórias, bem como do status que lhe é atribuído. 

Firth (1974), a partir dos seus estudos sobre “O contexto social da organização 

econômica” afirma que as relações econômicas estabelecidas entre os membros dos 

grupos domésticos apoiam-se em bases morais, por meio da reciprocidade e 

redistribuição, o que contribui para fins de reprodução do grupo doméstico. Ele ainda 

diz que: 

A organização econômica é um tipo de ação social, envolvendo a 

combinação de vários tipos de serviços humanos entre si e com bens não-

humanos de modo a servir a várias finalidades. Isso implica um arranjo 

desses elementos em um sistema, pela limitação dos tipos de relações que 

podem existir potencialmente entre eles (FIRTH, 1974, p.139). 

 

O autor, assim, não separa o aspecto social do econômico, pois as relações 

sociais, segundo ele, apresentam finalidades econômicas que impulsionam em 

                                                           
4
Ver Diagrama I nos anexos. 

5
Ver Diagrama II nos anexos. 



33 
 

 

determinados momentos para se demonstrar prestígio e ordem moral. Concordo com 

Firth, pois, em campo foi possível conferir seus pressupostos, como descrevei a seguir.  

 O filho mais velho de Seu Zé Boto separou-se de sua esposa recentemente. Seu 

Zé Boto nos disse que ficou triste, uma vez que a ex-nora contribuía muito com a 

economia da família, pois, além de cuidar dos afazeres domésticos ainda ajudava o 

marido a cuidar do roçado. Com o rompimento, as obrigações que eram atribuídas a ex-

nora agora têm de ser acertadas entre seu Zé Boto e Dona Fátima. Isso mostra que 

existem papeis específicos que se bem desempenhados trazem prestígio, como o caso 

desta ex-nora, que era bem vista por ser trabalhadeira. A ausência desta no grupo 

doméstico foi compensada pela cooperação entre os demais integrantes do grupo. Isto 

não quer dizer, que essa reciprocidade não existisse anteriormente, o fato é que as 

relações de cooperação se tornaram ainda mais intensas devido à separação ocorrida
6
. 

É importante destacar que a realização das atividades tecno-econômicas não visa 

apenas à obtenção de lucro, por meio da venda da produção na aldeia ou na feira de Rio 

Tinto. Unida à produção voltada para venda existem níveis de relações, onde é comum a 

troca, assim como doações como forma de reciprocidade entre pessoas e famílias nas 

aldeias e entre aldeias, e com pessoas e parentes que moram em outras localidades, 

conformando uma intensa rede entre pessoas. Isto fica claro em um relato de Seu Zé 

Boto; certa vez quando estava na maré pescando chegou um homem para pescar 

também, mas o homem não conseguia pegar nada, seu Zé Boto por ser mais experiente 

pegou muitos peixes, no final ele doou parte deles a esse homem que ficou muito grato 

com o gesto. Quando o homem chegou em casa, sua esposa ficou contente com os 

peixes, ele contou que havia ganho, e a esposa perguntou quem havia dado os peixes, 

porque ela queria agradecer. O casal procurou pela casa de seu Zé Boto em Jaraguá, 

levaram alguns presentes para dona Fátima esposa de Seu Zé Boto como forma de 

retribuição conforme a proposta Mauss (2003) em sua Teoria da Reciprocidade: dar, 

receber e retribuir, desde então os laços se estreitaram cada vez mais, pois as visitas 

ficaram frequentes e essa amizade perdura até os dias de hoje. Pudemos conhecer esse 

casal em uma de nossas idas a campo, Seu Zé Boto e sua esposa haviam convidado os 

amigos para um almoço, ao final já na hora de partir, Dona Fátima e Seu Zé Boto 

presentearam o casal com feijão verde do roçado do filho Toinho. 

                                                           
6
 Estes dados foram coletados até Agosto de 2013. 
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Já o grupo doméstico que tem como chefes dona Severina e seu Severino é 

formado por dezenove pessoas. Uma neta do casal casou-se recentemente, indo morar 

na casa de sua sogra em Rio Tinto
7
.Tal fato indica uma exportação da mulher, em um 

caso de patrilocalidade. Dona Severina aconselhou a neta a não ter filhos enquanto 

estivesse sob o mesmo teto da sogra; a explicação é que o nascimento de um filho traria 

mais despesas à família do marido, podendo gerar conflitos e interferir na aliança, tendo 

em vista que a neta não possui nenhum tipo de emprego e seu marido ainda ganha muito 

pouco, necessitando da cooperação de seus pais para arcar com algumas despesas. 

Nesse caso, dona Severina exerce um controle social de base moral, num aspecto 

fundamental do grupo que é o controle da reprodução física, devendo a sua neta 

obedecê-lo, em respeito à sua posição de líder do grupo doméstico, papel esse 

reconhecido por todos os integrantes do grupo. 

A partir do exemplo descrito acima, percebe-se outro nível de organização 

doméstica que se constitui ao passo que as famílias extensas de uma mesma localidade 

estabelecem laços entre si, sendo esses laços de amizade ou alianças matrimoniais. 

As relações de amizade podem vir a se transformarem em relações de parentesco 

por meio de alianças matrimoniais. No entanto, importa pensar que não é somente as 

relações de parentesco por matrimônio que favorecem alianças, mas também as relações 

de vizinhança.  

Percebe-se também que cada grupo doméstico constrói sua forma singular de 

organização sendo essa singularidade que determinará as diversidades organizativas. 

São os usos, identidades, investimentos, saberes que definem uma organização. Nessa 

concepção, a organização doméstica é por nós entendida como um somatório de 

sentidos afetivos, políticos, sociais, econômicos, espirituais e morais. Esta conformação 

corresponde claramente ao que Wilk (1984c) observou entre os indígenas Kechi Maia 

do Belize. 

É importante ainda ressaltar que mesmo a organização doméstica possuindo suas 

bases marcadas por sentimentos de afeto, esse fato não impede que existam relações 

conflitantes. 

 

                                                           
7
Dados coletados até Fevereiro de 2014. 
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CAPÍTULO 3: ATIVIDADES TECNO-ECONÔMICAS 

 

As atividades tecno-econômicas dos grupos domésticos potiguara são 

desenvolvidas conforme os saberes e lógicas que são apreendidos; estão relacionadas as 

bagagens experienciais, podendo haver divisão de trabalho por idade e sexo.  

As atividades que serão descritas abaixo são desenvolvidas em ambientes 

diversos e por essa razão estão relacionadas a diversos níveis de mobilidade como 

veremos. 

3.1 COLETA DE MADEIRA 

 

A coleta e o corte da madeira são tarefas realizadas por indivíduos adultos de 

ambos os sexos no manguezal onde existe o mangue manso (Fig. 5) que serve 

principalmente para fazer o fogo. Esse mangue possui os troncos mais escuros e as 

raízes são menores. Já o mangue sapateiro (Fig. 6) é aquele que possui as raízes mais 

altas; é usado principalmente para cobrir as habitações, pois ele é resistente, só não 

aguenta água da chuva. Ainda com o mangue sapateiro se faz caibros, ripas e varas. As 

madeiras coletadas também servem para fazer as habitações das galinhas dos bovinos e 

dos caprinos. Por outro lado, existe o mangue canoé (Fig. 7) que são as árvores maiores; 

suas raízes são profundas e por essa razão dificilmente eles cedem, pois o canoé se 

localiza principalmente em áreas do mangue onde a lama se mistura com areia. 
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Figura – 6. Mangue manso. 2015. 

 

 

Figura – 7. Mangue sapateiro. 2015. 



37 
 

 

 

Figura – 8. Mangue canoé. 2013. 

 

3.1.1 CARVOARIA 

 

A produção de carvão é uma atividade muito comum na aldeia Jaraguá. Tive a 

oportunidade de conhecer uma carvoaria que se localiza próximo ao mangue. O 

processo de fabricação do carvão consiste em cavar um buraco fundo no chão; em 

seguida coloca-se a lenha que pode ser coletada no mangue ou na mata, dentro desse 

buraco, acende-se o fogo e por fim cobre-se toda a lenha com palha de coqueiro. O 

carvão ficará pronto em aproximadamente 15 dias. No entanto, pelo menos duas vezes 

ao dia durante esses 15 dias, deve-se sempre verificar, para ver se o fogo não apagou. O 

direito de uso da carvoaria é de todos do grupo de familiares envolvidos, basta apenas 

ter a lenha que é conhecida por mangue manso. 

 Em todos os grupos domésticos com que tive contado foi possível constatar que 

as mulheres usam o fogão a lenha ou a carvão geralmente situado no terreiro (Fig. 8). 

Márcia contou que o fogão a gás somente é usado para cozinhar poucas coisas, como 

um café, um cuscuz o que contribui para a economia do dinheiro da família, mas, o uso 

não é justificado apenas pela economia. Segundo as mulheres, a comida fica muito mais 
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gostosa quando cozida em fogão a lenha ou carvão, sendo o último mais apreciado por 

não fazer fumaça e não sujar o fundo das panelas. 

 

Figura - 9. Fogão a lenha á esquerda de dona Severina e à direita de sua filha Sônia.2013. 

 

3.2 AGRICULTURA 

   

A agricultura é de extrema importância para os moradores da aldeia Jaraguá. 

Essa atividade pode ser realizada tanto nas habitações quanto em lugares mais 

afastados, as pessoas com quem estabeleci contato cultivam plantas medicinais, 

hortaliças, fruteiras, entre outros alimentos que podem servir ao consumo familiar e à 

venda. A aldeia Jaraguá possui alguns roçados, onde são plantados principalmente o 

milho o feijão a macaxeira e a mandioca, que por sua vez podem ser vendidos na 

própria aldeia, ou na feira de Rio Tinto; esses alimentos também podem ser doados a 

vizinhos, amigos e a parentes o que indica uma rede de reciprocidade. 
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3.2.1 O ROÇADO 

O sistema de cultivo dos Potiguara em geral, como pude observar,  provém de 

um conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo, através de um acumulo de 

experiências que se transmitem principalmente  dos mais velhos aos mais novos, como 

é o caso de Toinho, filho de seu Zé Boto, que aprendeu a plantar com seu pai. Toinho 

possui um roçado que fica nos fundos de sua casa. Ele nos contou que no passado o 

espaço era coberto por mufumbo um tipo de mato, que ele teve que roçar sozinho para 

poder plantar. Nessa época ele trabalhava durante o dia na usina, e à noite no roçado. 

Usava o fogo da coivara (queima do mato) para conseguir enxergar. Quando a noite era 

de lua cheia ele não precisava de fogo; conseguia ver com o clarão da lua. Depois de 

muito trabalho, Antônio conseguiu limpar uma grande área e começou a plantar 

macaxeira e feijão, com um tempo foi acrescentando outros alimentos, como coco, 

batata, milho, quiabo, jerimum. Vendia grande parte da produção, deixando uma parte 

menor para o consumo familiar. Nessa época ele nos contou que conseguiu criar uma 

invenção para resolver o problema da iluminação. Como ele só tinha tempo de trabalhar 

no seu roçado à noite pegou um boné e comprou uma luz que funcionava a bateria, deu 

um jeito de acoplar ao boné, assim podia usar as mãos para trabalhar não precisando 

mais usar o fogo da coivara para enxergar. 

 Chegou um tempo em que o roçado estava muito grande e trabalhar somente à 

noite já não era suficiente para terminar todo o serviço. Foi aí que Toinho decidiu sair 

da usina e se dedicar apenas ao roçado. Com mais tempo ele resolveu comprar umas 

poucas cabeças de gado para investir o dinheiro ganho com a venda dos alimentos que 

cultivou no roçado. Outra atividade que demandou muito esforço seu foi o aterro do 

caminho de seu roçado, isso porque o mesmo se encontra localizado próximo ao 

mangue, por essa razão existe água da maré, que ele usa para irrigar suas plantações, 

quando a maré esta cheia a água consegue alcançar as plantações. Essa água fica 

armazenada em fendas que foram feitas por Toinho e que são fechadas para que a água 

não retorne (Fig.9).  

O pai de Toinho, Zé Boto nos contou que antigamente o espaço referente ao 

roçado de seu filho se tratava de mangue, mas, devido ao desmatamento empreendido 

primeiramente pela antiga Companhia de Tecidos Rio Tinto e em um segundo momento 
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pelas usinas de açúcar, fez com que os rios assoreassem o que ocasionou a destruição de 

grandes extensões de mangue.  

Como podemos verificar na descrição acima, Toinho cultiva diferentes 

alimentos ao mesmo tempo, e seu roçado é muito espaçoso (Fig.10 e 11). Quanto à 

colheita e venda dos alimentos, Toinho depende do seu grupo doméstico. Sua mãe, dona 

Fátima, é quem vende os alimentos, como presenciei (Fig.12). Pude participar desta 

atividade: juntamente com seu Zé Boto, dona Fátima e Antônio, onde separamos os 

feijões verdes dos secos para a venda, fizemos molhos que posteriormente foram 

colocados em um carrinho de mão para serem vendidos na própria aldeia.  

 

Figura – 10. Água da maré utilizada para irrigação das plantações. 2015. 
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Figura – 11. Vista parcial do roçado do grupo doméstico de Toinho. 2015. 

 

Figura – 12. Plantação de milho, feijão, coco e macaxeira. 2015. 
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Figura - 13. Dona Fátima indo vender o feijão verde plantado por seu filho Toinho. 2013. 

 

Já Raminho, filho de dona Severina e seu Severino possui um roçado um pouco 

distante de sua casa.  Pude ver o feijão que Raminho e sua esposa Márcia colheram, 

secando na frente da casa. Márcia disse que já plantou diversos alimentos com seu 

marido, mas que já chegaram a perder tudo, por conta de roubos e da invasão de bichos. 

Por essa razão eles disseram pretender parar de plantar. De acordo com eles é muito 

trabalhoso ter que cuidar da terra, limpar, plantar para no final das contas as pessoas 

roubarem e os bichos comerem. Já Silvinha, casado com a irmã de Raminho, Sônia, 

quando não está pescando na maré, planta principalmente milho e macaxeira em um 

espaço próximo à horta pertencente ao grupo doméstico. 

 

3.2.2 HORTA 

 

O grupo doméstico de dona Severina cultiva uma horta (Fig.13) nos fundos do 

seu terreiro. Essa foi desenvolvida como um recurso para aumentar a renda familiar. 
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Dona Severina aprendeu a plantar com sua mãe, que morreu quando ela tinha apenas 

nove anos de idade, por essa razão dona Severina teve que começar a trabalhar bem 

cedo nos roçados. Todos os seus três filhos aprenderam com ela e com seu esposo a 

plantar. Seu Severino e dona Severina trabalharam durante alguns anos como 

assalariados em uma empresa agrícola. Quando a empresa faliu, seu Severino já não 

podia mais trabalhar como pescador na maré devido a problemas de saúde. Ele 

juntamente com sua esposa resolveu então desenvolver uma horta nos fundos do seu 

terreiro, aproveitando os conhecimentos adquiridos ao longo da vida que ambos 

possuíam sobre cultivos. Na horta em questão se cultiva diversas hortaliças, (alface, 

coentro, cebolinha) existindo ainda outros alimentos que se encontram nos arredores da 

horta como: berinjela, couve-folha, pimentão, tomate, milho, coco, macaxeira e algumas 

plantas medicinais para chás banhos e rezas. 

 

Figura – 14. Vista Parcial da horta do grupo doméstico de Dona Severina e de Seu 

Severino. 2012. 

 

A organização do trabalho é acertada entre seu Severino, sua esposa Severina, a 

filha Sônia e a nora Márcia, que cultivam as hortaliças em leirões (elevações feitas na 

terra e onde se plantam as sementes) que se encontram nos fundos da casa de dona 
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Severina, que cedeu parte do espaço para aquelas. Os leirões são divididos entre dona 

Severina, seu Severino, Sônia e Márcia, podendo ser feitos com troncos de madeira 

coletada no mangue, como é o caso dos leirões de dona Severina e de Sônia, que foram 

coletados no mangue por Silvinha, marido de Sônia, que é pescador, ou de troncos de 

bananeira que são menos resistentes precisando ser trocados, como é o caso de Márcia.  

No momento da venda não há uma lógica de competição, pois a prioridade é a venda 

das hortaliças que estiverem maiores; o grande objetivo é que todos consigam obter 

recursos. 

Quanto a divisão do trabalho na horta, Seu Severino e Dona Severina plantam o 

coentro, alface, couve, cebolinha, pimenta de cheiro (Fig. 14 e 15). Dona Severina 

também cuida de algumas plantas medicinais que servem a todos os integrantes do 

grupo doméstico. Sônia recebe ajuda de seu marido Silvinha nos cuidados 

principalmente de limpeza dos leirões que segundo a mesma é a tarefa mais trabalhosa, 

o restante das atividades como plantação e colheita é feita por Sônia, no entanto, quando 

seu marido não esta na maré pescando também auxilia nessas outras tarefas. Já 

presenciei algumas vezes Seu Severino ajudando a filha a plantar as mudas de alface e 

coentro; além dessas hortaliças Sônia planta tomate, cebolinha, berinjela, e seu marido 

planta feijão e milho. Silvinha nos contou que a terra tem que descansar, não se pode 

plantar sempre a mesma coisa, tem que revezar, uma hora se planta o milho, depois o 

feijão, para que a terra continue fértil. Sônia acredita que o motivo das hortaliças não 

ficarem bonitas e não crescerem o suficiente é a terra que fica muito cansada. Já Márcia 

(a nora do casal mais velho) planta coentro, alface, couve, algumas berinjelas, tomate, 

cebolinha, e já plantou sem muito sucesso cenouras e pimentões. As cenouras não 

cresceram o suficiente, sem falar que nem todas as sementes germinaram, e o mesmo 

aconteceu com os pimentões. Márcia realiza suas tarefas na grande maioria das vezes 

sozinha, em poucas ocasiões pude ver seus filhos, ainda crianças ajudando a mãe a 

colher e plantar o coentro e a alface.  
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Figura – 15. Sônia trabalhando na limpeza da horta. 2012. 

 

Figura – 16. Seu Severino plantando mudas no leirão. 2012. 
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Os moradores da aldeia Jaraguá vão até a casa de dona Severina para comprarem 

as hortaliças em geral, mas, Márcia também vende suas hortaliças e as de sua cunhada 

Sônia na Aldeia Monte-Mór, que fica próxima. Todas as sextas-feiras bem cedo Márcia 

leva as hortaliças em um carrinho de mão. As mesmas são colhidas e separadas em 

molhos no dia anterior á venda. Márcia transita pelas ruas anunciando o produto. Ela 

consegue vender muito rápido, pois é tudo muito fresquinho, sem falar da sua 

propaganda, que é bem humorada, e por isso atrai a atenção dos compradores. Mas, um 

acontecimento nos últimos quatro meses pode transformar algumas dinâmicas do grupo 

doméstico de dona Severina, isso porque Márcia conseguiu um emprego de zeladora 

numa escola municipal em Rio Tinto. Ela trabalha três vezes por semana, e nos contou 

que esta cada vez mais difícil cuidar da horta, da casa, das crianças e do trabalho na 

escola. Por essa razão, talvez Márcia pare com a plantação de hortaliças, atividade que 

contribui com sua renda familiar, pois com o dinheiro ganho por meio da venda, Márcia 

nos contou que conseguiu entre outras tantas coisas reformar sua casa. 

Sônia nos disse que se a sua cunhada parar de cultivar as hortaliças, vai diminuir 

sua produção cultivando apenas para o consumo de sua família e para a venda em sua 

aldeia: Jaraguá. Pude assim perceber que existe uma rede de cooperação muito forte 

construída nas relações estabelecidas entre Sônia e sua cunhada Márcia, baseada numa 

cooperação econômica que também é emocional-afetiva. 

As técnicas utilizadas para o cultivo dos alimentos citados acima funcionam da 

seguinte forma: a semente é colocada primeiramente em um copo descartável, com 

esterco bovino em seu interior, no caso de Márcia o esterco tem que ser comprado, já 

Sônia e dona Severina consegue obtê-lo por meio do pouco gado que possuem. Depois 

de um tempo a semente germina e se transforma em muda que é transferida para os 

leirões, onde irão crescer até serem colhidos para posterior venda e consumo da família. 

Esse processo ocorre no cultivo da alface e do coentro, que são as principais culturas da 

horta.  

Por meio dos saberes compartilhados e das experiências que tiveram que ir 

fazendo se vem adquirindo o conhecimento das muitas técnicas. Como exemplo, as 

pessoas desse grupo doméstico perceberam que o coentro, por ser mais sensível, não 

pode ser plantado quando o esterco está muito fresco, porque o calor produzido por ele 

queima as hortaliças, deixando as mesmas amareladas, o que acaba desagregando valor 
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ao produto. Em virtude dessa descoberta, houve uma alteração no cultivo, agora, 

primeiro se planta a alface e depois quando o esterco se encontra mais seco, se planta o 

coentro. Outra técnica que tem dado certo, a partir de novos experimentos, é o uso de 

folhas de coqueiro para colocar em cima principalmente das mudas de coentro para 

proteger do sol forte e das chuvas, já que em época de chuva o cultivo das hortaliças não 

é muito eficiente, pois os pingos da chuva, com sua força, faz com que as hortaliças 

cedam. 

 

3.3 PESCA E COLETA DE CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS 

  

A aldeia Jaraguá está imersa em uma área de várzea, que apresenta uma vasta 

extensão de manguezal, com pequenos resquícios de mata atlântica. Devido a uma 

grande abundância de água doce e salgada na região, a pesca se torna a principal 

atividade econômica. É certamente devido a isso que os pescadores têm um 

conhecimento tão grande e rico em relação a essa prática e ao ambiente em que ela é 

desenvolvida. É praticada por homens e mulheres de todas as idades, inclusive crianças.  

Os Potiguara da aldeia Jaraguá pescam no manguezal e na maré ao longo de 

todo o ano, utilizando-se de diversas técnicas. Esses indivíduos adquirem os 

conhecimentos através de processos experienciais, que são transmitidos principalmente 

de pai para filho. Os saberes e fazeres dizem respeito a uma “tradição de conhecimento” 

(Barth 2000b) que comporta o respeito aos ambientes, bem como aos espíritos donos 

que o habitam. Os pescadores possuem um conhecimento muito apurado do território, 

por essa razão são capazes de localizar os animais aquáticos e desenvolver técnicas 

eficientes para capturá-los.  

A pesca tem ritmo de trabalho que é ditado pelas condições das marés: a hora de 

sair, de colocar as redes e armadilhas e depois recolhe-las, portanto, essas atividades não 

são desígnios diretos das relações sociais, mas do comportamento dos animais 

aquáticos. A jornada de trabalho é descontínua, mas absorve grande parte do dia, no 

entanto, esse fator não impede que o pescador se dedique a outras atividades. 

Pude constatar que a pesca é uma das principais fontes de recurso das famílias 

da aldeia Jaraguá, no entanto, não está presente apenas o sentido monetário, pois como 
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foi possível presenciar, é bem comum à doação dos pescados para os parentes e também 

para os vizinhos, o que faz parte de uma obrigação moral que acaba por fortalecer os 

laços de reciprocidade tanto dentro quanto fora do grupo doméstico. Tais redes de 

relações contribuem para a reprodução do grupo doméstico no tempo, fortalecendo as 

alianças e o sentimento de pertencimento ao grupo. 

 

3.3.1 PESCA 

 

Silvinha pesca há muitos anos, aprendeu quando ainda era criança com seu pai 

Paulo Boto, já falecido. Ele contou sobre algumas técnicas de pesca que são utilizadas 

na maré. Ao dissertar sobre esse assunto, ele afirma: 

“Desde de criança vivo nessa vida, eu fico mais tempo na maré do que em 

casa. Eu uso rede de tomada, boto no aceiro do mangue na lava, o peixe 

morre na lama, coloco numa tirada só emendando um no outro, a gente 

conhece na hora de levantar... Seis hora na maré de enchente quando chega 

as cinco agente começa a levantar ela, a gente se encontra em cima da 

rede...”. 

 

Quanto as outras técnicas que são utilizadas, Silvinha citou a tarrafa que 

funciona da seguinte maneira: se lança a rede na água e depois de um tempo é só puxar. 

Os peixes mais comuns são: Tainha, Carapeba e Camurim. O amoré peixe muito 

apreciado pelos moradores da aldeia, fica escondido em buracos assim sendo necessária 

o covo, (ver Fig. 17) uma armadilha que é utilizada para captura desse peixe e também 

do camarão.  Com relação ao comportamento das marés Silvinha nos contou que: 

“A maré de lançamento é a de mosquito... a de quebramento sai de 

madrugada, de noite é mais ruim, de dia é melhor porque você vai vendo 

tudo, quando a lua passa pra ser  quebramento, lua crescente a maré tá 

crescendo, quando a lua é minguante a maré vai secando. Em todas as 

marés eu pego peixe, mais a maré de quebramento da lua crescente é a mais 

que eu gosto, a gente sai de madrugada.  A lua minguante a maré tá 

pequena ai não presta porque ela tá pequena”[...] 

“Sempre pesco na maré daqui não nas de fora... a maré daqui que tem o 

peixe mais gostoso, porque não tem poluição. Só ano passado desceu a 

calda da usina, passamos uns dia sem pescar... passou mais de mês aqui pra 

pegar peixe... fui pescar em outro campo... Foi a Monte Alegre, ela foi 

multada, mais até agora não chegou o dinheiro... tive que pescar pro lado 

de Tramataia, porque a água fica preta e fede muito... o veneno tão forte 

que o peixe fica bêbo... fica azul, fica estragado logo, e vai muita gente 

pegar, aproveita que eles fica com as cabeça de fora e pega”. 
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Silvinha diz que vai para a maré praticamente todos os dias, a maioria dos peixes 

que ele consegue pegar é para a venda que é feita por sua esposa Sônia (Fig.16). Nos 

sábados Sônia vai para a feira de Rio Tinto vender os pescados. Ela contou que todos 

compram, a demora é só tratar (limpar) os peixes, pois, segundo a mesma, hoje as 

pessoas só querem comprar o peixe tratado. Sônia também vende nas ruas de sua aldeia 

Jaraguá, algumas pessoas vem à procura do peixe em sua casa como aparece na foto 

abaixo.  

 

Figura - 17. Sônia vendendo os peixes capturados na maré por seu marido 

Silvinha. 2012. 

 

3.3.2 PESCA DO CAMARÃO 

 

 Entre as armadilhas utilizadas para a pesca do camarão fiquei sabendo por seu 

Zé Boto da rede de arrasto ou arrastinho, técnica utilizada por sua esposa Fátima.  

Segundo ele é preciso no mínimo duas pessoas para conseguir levantar a rede de arrasto, 
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ficando uma de frete para outra, arrastando, porque se torna pesado em razão da lama do 

mangue, essa atividade é realizada por homens e mulheres. O covo (Fig. 17) também é 

utilizado, esta armadilha possui duas aberturas em forma de funil, a abertura superior 

deve ser posicionada contra a correnteza para que o camarão entre atraído pela isca, 

geralmente se utiliza a mandioca mole como isca. O camarão fica preso no interior do 

covo que funciona com um labirinto o que impede o camarão de conseguir escapar, pois 

ele fica preso nos inúmeros pauzinhos que se encontram no interior do covo. Os covos 

geralmente são colocados na água no fim da tarde e são coletados no dia seguinte, é 

preciso retira-los o quanto antes para os camarões não morrerem. Também existe a 

pesca de mão, onde as pessoas enfiam as mãos nas locas (buracos) locais onde 

geralmente ficam os camarões, deve-se tomar cuidado, pois os camarões furam as mãos, 

por essa razão se usam luvas. 

 

Figura – 18. Covo armadilha utilizada para a captura do camarão. 2014. 

 



51 
 

 

O período mais propício à pesca do camarão nativo é o tempo de cheia, quando 

chove mais. Quando não é tempo de cheia os únicos camarões que são possíveis 

despescar são o camarão cinza e o branco, apenas para a venda e o consumo familiar. 

 

3.4 CATA DE CARANGUEJO 

 

O caranguejo uçá
8

(ou sal, como comumente chamam) assim como o 

goiamum
9
são capturados no mangue e na maré durante o ano todo. No entanto, na época 

de andada
10

a frequência deles é maior em razão da reprodução principalmente do 

caranguejo sal. Pude acompanhar de perto a andada do caranguejo graças ao convite de 

Silvinha, marido de Sônia. Como a canoa de Silvinha não comportava todos, então ele 

teve a ideia de pedir emprestada a canoa de seu irmão mais velho Zé Boto. Combinamos 

para a segunda-feira bem cedo. Chegado o dia fomos eu e minha colega de pesquisa 

Sara, até a casa de Sônia, que já estava pronta juntamente com seu marido, Silvinha, 

seus filhos: Leonardo e Rafael, e com os seus sobrinhos: Glayson, Graziele e Vanilson. 

Seguimos em direção ao mangue, ficamos esperando seu Zé Boto chegar da maré, pois 

ele tinha ido coletar uma estaca. Passado algum tempo, um pescador que havia chegado 

da maré conhecido de Silvinha e tio de Vanilson se ofereceu para emprestar a sua canoa, 

aceitamos de bom grado e seguimos mangue adentro. Enquanto Silvinha e seu filho 

Leonardo controlavam a embarcação, fomos apreciando a bela vista dos manguezais e 

escutando as explicações de Silvinha sobre as árvores e principalmente sobre a cata do 

caranguejo. Em suas palavras: 

“O caranguejo anda, ele anda uns quatro dias, a andada é 

grande...qualquer um pode pega. 

 

M.: Como vocês sabem que é época de andada? 

 “A gente sabe mesmo quando chega o tempo do caranguejo andar, desde 

de menino agente na maré a gente sabe. Tem três andada, janeiro, fevereiro 

e março. Ele já andou uma em Janeiro... a de fevereiro é a mais forte, é essa 

agora que o caranguejo vai lavar as ovas... que eles anda por cima da croa  

                                                           
8
Caranguejo Uça, “Ucidescordatus”(Linaeus 1763). Fonte: “Planeta Invertebrados”. 

9
Caranguejo Goamum, “Cardisomaguanhumi” (Latreille, 1825). Fonte: “Planeta Invertebrados”. 

 
10

A andada é o período reprodutivo em que os caranguejos machos e fêmeas saem de suas tocas para o 

acasalamento e andam pelo manguezal. 
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pra o caranguejo lavar as ova, ela vai lavar pra produzir, essa ultima 

andada não deu muito não, porque não foi de produção, foi só pra 

emprenhar ela pro caranguejo cruzar com ela, essa andada já  é pra desova 

que ele pega agora é pro outro ano já fica dentro dela... a que não lavar 

agora na outra lava, a outra andada ninguém pega muito, é fraca, é andada 

escondida”. 

 

Silvinha falou também sobre a redinha, armadilha feita de saco de náilon, usada 

para capturar caranguejo sal. Coloca-se a redinha na água, fica como se fosse um 

buraco, quando o caranguejo entra não consegue sair, ficando preso na redinha. Já para 

capturar o caranguejo goiamum, que é o mais apreciado, e que tem maior valor 

comercial, se usa a ratoeira (Fig. 18 e 19), que é feita de garrafa PET, coloca-se a isca, 

que pode ser pedaço de abacaxi ou cebola, algo que tenha o cheiro forte, quando o 

goiamum entra na ratoeira atraído pela isca, o gatilho é disparado o que prende o 

goiamum, esse processo pode levar horas, então, o mais usual é que se arme as ratoeiras 

num dia para no outro ir coleta-las. 

 

Figura – 19. Vanilson consertando uma ratoeira, armadilha utilizada para a captura do 

caranguejo goiamum. 2014. 
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Figura - 20. Márcia retirando os caranguejos goiamum das ratoeiras para ceva-los no 

tanque. 2013. 

Em média, uma pessoa distribui entre dez e vinte ratoeiras por dia. Segundo os 

sobrinhos de Sônia, os meninos Glayson e Vanilson ninguém mexe nas ratoeiras. 

Depois de coleta-las, os garotos colocam os caranguejos nos tanques que ficam na casa 

da avó, dona Severina, o objetivo é ceva-los para a venda. O goiamum em cativeiro é 

alimentado com dendê, bagaço de coco e farinha de milho até atingir o tamanho 

considerado. Uma corda de caranguejo goiamum de pequeno porte custa em média dez 

reais, contendo dez caranguejos, já uma corda de azulão que são os maiores custa em 

média cinquenta reais. Vanilson contou que com a venda do caranguejo goiamum já 

conseguiu juntar dinheiro para comprar uma televisão pequena. 

Silvinha nos levou até a croa (Fig.20) uma área do mangue onde há uma 

concentração de areia e serve como área de pesca. Quando chegamos, a maré ainda 

estava alta, mas, muitas pessoas já se encontravam pegando caranguejo. Aproveitamos 

enquanto a maré ainda estava cheia para procurar nos aceiros do mangue o caranguejo 

goiamum. Ficamos da canoa, observando, quando achávamos principalmente 
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escondidos atrás dos troncos, Silvinha descia e ia bem devagar capturá-los com as mãos, 

de uma maneira que os caranguejos não pudessem vê-lo, para que não conseguissem 

fugir. 

Silvinha conseguiu pegar ao todo nove caranguejos goiamum, os garotos ficaram 

bem contentes, pois eram todos grandes, chamados de azulão (Fig. 21), aqueles mais 

azuis e caboclos os mais escuros. Conforme o tamanho e a coloração se criam diversos 

nomes. O caranguejo uça (Fig. 22), ou sal não é muito valorizado comercialmente, as 

pessoas preferem o goiamum por ser mais gordo e gostoso isso porque não é possível 

cevar o caranguejo uça, pois, ele não sobrevive muito tempo fora do mangue, é menos 

resistente se comparado ao goiamum. 

 

Figura - 21. Croa. 2013. 
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Figura - 22. Silvinha na cata do caranguejo goiamum azulão. 2013. 

 

Figura - 23. Vanilson na cata do caranguejo uçá. 2013.  
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Silvinha disse que as pessoas que usavam as luvas para se proteger dos 

machucados não eram caranguejeiros, pois usavam luvas para se proteger. O verdadeiro 

caranguejeiro segundo ele não precisa de luvas, ele sabe como pegar o caranguejo sem 

elas. Ao dizer isso, Silvinha aciona sua própria identidade de caranguejeiro, pois é 

preciso levar em conta os sentidos que o próprio Silvinha atribui para seus saberes, no 

contexto em que se encontra o que não impede o mesmo de acionar outras identidades, 

dependendo do contexto e dos interesses em questão (v. Barth 2000d).  

Pude em alguns momentos acompanhar os garotos Vanilson e Gleyson na cata 

do caranguejo. Ambos conheciam muito bem o mangue apesar da pouca idade. Esse 

conhecimento foi aprendido, segundo os garotos, observando seus pais e tios. Pude 

notar que o aprendizado das crianças ocorre por meio da observação e participação são 

os mais velhos que transmitem os ensinamentos nos momentos de socialização, onde 

adultos e crianças convivem participando das mesmas atividades e circulando pelos 

ambientes. Por exemplo: as meninas aprendem com as mães, tias e/ou avós a limparem 

a casa a cozinhar e a cuidar dos irmãos mais novos. Já os meninos aprendem com seus 

pais, tios e/ou avós a cuidarem dos bichos, a pescar e coletar crustáceos, assim como a 

plantar e colher nos roçados. Portanto são crianças ativas que brincam e acompanham os 

pais na realização das tarefas cotidianas e que recebem ensinamentos de âmbito moral e 

cultural que não são apreendidos na escola, mas por meio da socialização internamente 

aos grupos domésticos. As brincadeiras acontecem nos terreiros, nos campos, na maré e 

nos rios onde se divertem e aprendem ao mesmo tempo. Na cata do caranguejo 

Vanilson e Gleyson disputavam para ver quem pegava os maiores crustáceos. Percebi 

que eles se machucavam algumas vezes, no entanto faziam questão de dizer que os 

machucados não doíam, mostrando dessa forma a construção de uma masculinidade. 

Eu e minha colega de pesquisa tentamos pegar o caranguejo, conseguimos com 

muita dificuldade, nos machucamos algumas vezes, pois não tínhamos o domínio da 

técnica, fomos orientadas pelos garotos a pegá-los pelas costas, assim, as pinças não 

alcançam a mão, caso eles conseguissem nos pegar, o que de fato aconteceu algumas 

vezes. Tínhamos que coloca-los no chão ou na água para eles soltarem, se puxássemos a 

dor aumentaria.  
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Enquanto estávamos com os garotos, Sônia e Silvinha preparavam o fogo na 

própria canoa. As canoas dos pescadores da aldeia Jaraguá possuem uma boca de fogo 

alimentando a lenha. Isso porque tanto serve para espantar os mosquitos quanto 

eventualmente esquentar o alimento consumido durante a pescaria, uma vez que eles 

ficam muito tempo no mangue. Os fogos das canoas são feitos de cano grosso, com 

apenas uma abertura na parte de cima para colocar a lenha. Silvinha coletou a lenha no 

próprio mangue para Sônia esquentar nosso almoço, alguns comeram sentados na 

canoa, outros na areia da croa. Depois do almoço descansamos um pouco e logo 

retornamos a procura de mais caranguejos, a essa altura a maré já estava bem seca, era 

possível ver uma larga porção de areia em volta do mangue. Leonardo, Rafael os 

adolescentes filhos de Silvinha e de Sônia e os sobrinhos do casal Gleyson e Vanilson 

encheram alguns sacos, tínhamos bastante caranguejo, Sônia então resolveu aproveitar o 

resto do fogo e cozinhar alguns deles. A essa altura a maré já estava enchendo era hora 

de retornarmos, seguimos viagem comendo os caranguejos que Sônia havia cozinhado 

(Fig. 23 abaixo). 

 

Figura - 24.2013. 
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3.4.1 CATA DA OSTRA  

 

Dona Nininha uma de minhas interlocutoras, coleta ostras há mais de cinquenta 

anos, ela vai até o mangue varias vezes durante a semana em busca dos crustáceos, 

retirando as ostras que ficam presas nas raízes do mangue com um facão. Algumas das 

vezes na companhia de seu filho mais novo, Antônio, e raramente com sua filha Maria. 

Dona Nininha ainda utiliza a concha da ostra que é rica em cálcio, para vendê-la depois 

de triturada como medicamento de combate à osteoporose. Em seu terreiro ela realiza o 

cozimento das ostras, em um pequeno fogão a carvão, porque dona Nininha vende as 

ostras cozidas e depois as congela em saquinhos de um quilo e de meio quilo para 

vendê-los.  

Dona Nininha coleta as ostras conforme o comportamento da maré. Segundo ela, 

qualquer tipo de pesca é preciso saber o funcionamento das marés, quando a lua está na 

fase crescente, a maré vem lançando, ou seja, começa a crescer, até ficar maré cheia. 

Quando a lua entra na fase minguante, ela começa a voltar (maré de quebramento), até 

chegar à maré morta. Dona Nininha nos falou ainda da maré de mosquito, que é uma 

maré que não serve para pescar, pois como o próprio nome já diz, a região da maré 

apresenta muitos mosquitos, dificultando o trabalho dos pescadores. 

Dona Nininha vai pelo menos três vezes durante a semana até o porto novo (área 

de pesca) coletar ostras, saindo muitas vezes de madrugada por conta da hora da maré. 

Esse saber tem um sentido muito valioso para Dona Nininha, que continua o 

repassando-o agora a terceira geração, que são seus netos. Por essa razão a coleta da 

ostra não é apenas uma fonte de recurso econômico, mas algo que confere sentido a vida 

de dona Nininha, já que a mesma nos relatou que não consegue passar muito tempo sem 

ir para a maré. 

 

3.4.2 CATA DO SURURU  

 

O Sururu é um molusco bastante apreciado pelos moradores da aldeia Jaraguá. 

Segundo Ana, o tempo de chuva não é o ideal para se encontrar o Sururu, porque o 

mangue fica muito cheio, e com isso não dá para vê-los, pois eles ficam na lama do 

mangue como se fossem “uns risquinhos” diz. Usa-se os dedos para retira-los de dentro 
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lama. Ana disse que é muito fácil pegar, só se torna trabalhoso quando o mangue é duro, 

pois o dedo fica doendo, mas muitos usam um pau pequeno para retirar o Sururu 

quando ele é encontrado nesse tipo de mangue. Ana disse que o melhor mangue para 

pegar o Sururu e o mangue mandioca mole, pois a lama é mole, e fica fácil de retirar. 

Ela ainda disse que esse ano
11

 ela e seu marido conseguiram bastante Sururu, que foi 

suficiente para abarrotar um saco grande. Eles venderam o Sururu na feira, sem as 

conchas, em saquinhos de um quilo e de meio quilo. Isso porque o trabalho nas usinas é 

sazonal, e o marido de Ana quando não esta na usina se dedica a pesca na maré. 

 

3.5 CRIAÇÃO DE ANIMAIS 

 

A criação de animais tanto de pequeno quanto de grande porte colabora na 

obtenção de recursos financeiros para muitas famílias da aldeia Jaraguá. Dentre os 

animais criados podemos citar: galinhas, patos, gansos, guines, caprinos, suínos, 

bovinos e equinos. Os bovinos e caprinos geralmente ficam presos em lugares cercados 

(cercas feitas com madeira retirada do mangue), no entanto, todos os dias esses animais 

são soltos e levados para os pastos. 

 

3.5.1 CRIAÇÃO DE AVES 

 

As galinhas (Fig. 24) geralmente são criadas pelas mulheres nos terreiros, mas 

existem crianças que também realizam esta tarefa, como é o caso dos netos de Dona 

Fátima e Seu Zé Boto que moram com estes, os garotos ganharam as galinhas de 

presente da avó materna, eles cuidam delas no quintal da avó paterna. Esses animais 

servem apenas para o consumo familiar. Já na casa de dona Severina e de Seu Severino, 

existem galinhas, patos, e guinés, os gansos que pertenciam a Maria foram vendidos. As 

galinhas pertencem a Sônia e sua irmã Maria, já os patos são de Sônia e os Guinés 

pertencem a ambas. O responsável pela alimentação é Seu Severino, ele nos contou que 

acorda bem cedo e quando abre a porta da cozinha à bicharada corre logo em sua 

direção em busca de comida. 

                                                           
11

 Dados coletados até Março de 2014. 
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Figura – 25.  As galinhas de Sônia.2012. 

 

Sônia contou que gosta muito de criar galinhas, mas que é difícil quando 

adoecem, pois uma vai passando a doença para outra, e no final a maioria morre, ela 

disse que quando suas galinhas adoecem ela mesma as medica, muitas vezes usando 

receitas de remédios caseiros que as amigas e vizinhas lhe ensinam, mas é muito difícil 

surtir efeito. Maria irmã de Sônia disse que nunca deixou de criar galinhas porque acha 

muito bonito, ela fica no terreiro prestando atenção ao comportamento dos animais, 

disse ainda que fica muito triste quando algum deles morre, ou quando vão parar na 

panela. Maria contou que não come os animais que cria de jeito algum, pois não tem 

coragem. Sobre a venda de seus gansos (Fig. 25), Maria disse que não queria vende-los, 

mas sua mãe Dona Severina se queixava deles dizendo que davam muito trabalho e que 

faziam muito barulho também. Ao final, eles foram vendidos. 
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Figura - 26. Os gansos de Maria que foram vendidos. 2012. 

 

3.5.2 GADO BOVINO 

 

O gado fica a maior parte do dia em áreas de livre acesso, à tardinha eles voltam 

para os currais. Dona Severina e Seu Severino possuem umas poucas cabeças de gado 

(Fig. 26). Dona Severina disse que o gado funciona como uma poupança, quando o 

grupo doméstico enfrenta alguma crise financeira partem para venda de alguma cabeça 

de gado. Márcia, nora de dona Severina, contou que antigamente possuía gado, mas 

deixou de criar, porque segundo ela no momento da venda não conseguia um bom 

preço, porque os compradores desvalorizam muito o gado, o que segundo Márcia não 

deveria acontecer por ser muito trabalhoso cuidar desses animais.  

O filho do meio de Sônia, Leonardo, contou um incidente triste, que foi a morte 

do primeiro bezerro de sua vaca, ele nos disse que no momento do parto o bezerrinho 

estava do lado errado, por isso não tinha como nascer naturalmente. Procuram a ajuda 

de um senhor da aldeia que tem experiência nesses assuntos, com o auxilio desse senhor 
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Leonardo e seu pai Silvinha puxaram o bezerrinho que já estava sem vida, depois 

retiraram o restante da placenta. Leonardo acredita que sua vaca pariu o bezerro morto 

porque ela havia bebido água do rio que estava contaminada pelo vinhoto da usina, 

neste período, como mencionado muitos peixes morreram. Leonardo ainda disse que 

depois do acontecido sua vaca ficou muito fraca, ela quase morreu, por consequência de 

uma infecção, porque não foi possível retirar por completo os restos da placenta. Só 

depois do tratamento com antibióticos que a vaca foi melhorando. Foi aí que Leonardo 

decidiu que seria melhor vender sua vaca porque acreditava que ela não conseguira ter 

bezerros novamente, o que prejudicaria seus planos de aumentara quantidade de gado 

por meio da reprodução dos mesmos. 

Leonardo e seu irmão mais novo Rafael são os responsáveis pela alimentação 

das poucas cabeças de gado, que pertencem aos avôs Dona Severina e Seu Severino, e 

aos pais Sônia e Silvinha (Fig. 27). Todos aos dias eles cortam capim que serve de 

alimento para o gado do grupo doméstico. 

No grupo doméstico de Seu Zé boto e de Dona Fátima também são criadas 

algumas cabeças de gado, os responsáveis pelo cuidado são o filho Toinho e o Neto 

mais velho Vinicius. O gado fica solto durante o dia nas várzeas e à tardinha retorna ao 

curral que fica nos fundos da casa de Toinho. 
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Figura – 27. Gado de Dona Severina e de Seu Severino. 2015. 

 

Figura – 28. Gado de Silvinha e de Sônia. 2015. 

 

3.5.3 CAPRINOS 

  

Apesar da atividade de criação de caprinos ser menor que a do gado, as famílias 

reconhecem que é rentável. Esta atividade esta presente no grupo doméstico de dona 

Fátima e Seu Zé Boto. Esses animais ficam aos cuidados de Dona Fátima que junto com 

seus netos menores leva para o cercado e as traz todos os dias (Fig. 28 e 29). 

Dona Fátima nos disse que cria uma cabra que pertence a outra pessoa, é o 

sistema da meia: o lucro é obtido com a procriação das cabras, onde os cabritos são 

divididos (a metade ou meia) entre o dono da cabra e dona Fátima. 
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Figura – 29. Dona Fátima e seus netos levando suas cabras para o cercado. 2012. 

 

Figura – 30. Cercado das cabras que fica no terreiro da casa de Dona Fátima. 

2012. 
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3.6 TRABALHOS ASSALARIADOS 

 

Por meio dos dados coletados foi possível identificar que os membros dos 

grupos domésticos Potiguara em seu cotidiano acessam diversos ambientes, são eles: a 

cidade, o mangue, os roçados, onde se utilizam de uma variedade de materiais 

provenientes desses ambientes. Cada grupo doméstico dedica-se a diferentes atividades 

de maneira estratégica e concatenada, que cobre os recursos para a garantia da 

reprodução do grupo. Partindo das argumentações expostas, pudemos inferir que os 

grupos domésticos Potiguara, mais especificamente da aldeia Jaraguá se organizam 

como unidades domésticas flexíveis, (Wilk 1984c), ou seja, os integrantes cooperam 

entre si, mas, podem desenvolver atividades para fora do grupo, fazendo com que 

alguns membros ocupem atividades variadas (como por exemplo: cargos assalariados). 

O trabalho mais comum fora da aldeia é voltado às usinas açucareiras, trabalho esse que 

é sazonal, pois, ocorre em algumas épocas do ano; isso faz com que haja um 

revezamento entre as atividades voltadas ao interior do grupo e ao trabalho nas usinas. 

O trabalho na usina geralmente começa em Santana (Julho) e se estende até final de 

março, daí as pessoas ficam Abril, Maio e Junho sem trabalhar nas usinas, neste 

período, os homens se dedicam a pesca, ou a empregos informais para obterem recursos. 

O trabalho assalariado na região Sudeste é bastante comum, principalmente entre 

os mais jovens. Silvinha contou sobre esse tipo de trabalho, em suas palavras: 

 

“Já fui pra o Guarujá, tenho uns irmãos lá, só tem três aqui Toinheiro, Bira 

e Zé boto. Tem lá duas irmã e quatro irmão. Aqui ou você vive da maré das 

cana ou da prefeitura... nem todo mundo da pra cortar cana e pra maré, a 

única solução e ir pra São Paulo trabalhar lá e mandar dinheiro... Eu 

trabalhava de tudo lá. Aqui já trabalhei na usina, mas deixei, o salário era 

muito pouco, eu trabalhava na moenda... Tem seis no Guarujá, tem um que é 

jardineiro, tem outro irmão que trabalha em pista de golfe, os que tão pra lá 

nunca pescaram, teve um que veio mas não deu certo, ele disse que com 

quatro anos ele vem de novo... Porque tá esperando arrumar uma 

besterinha.  A vida aqui a gente tem que trabalhar por cima de pau e 

pedra”. 

 

Muitos potiguara viajam (na maioria homens), com o intuito de arrecadar uma 

quantia considerável de dinheiro para depois voltar, já que sua família permanece na 

aldeia. O filho mais velho de Sônia, Cristiano, que é casado está no Rio de Janeiro há 

dois anos, trabalhando na construção civil, sua esposa optou por não acompanhar o 
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marido, ela se encontra na aldeia esperando seu retorno. Segundo a mãe, ele faz planos 

de voltar, pois, ele a informou que a vida fora é muito difícil. O objetivo é que ele fique 

lá apenas para obter recursos, já que sua finalidade é construir uma casa. 

Dois dos filhos de Seu Zé Boto, sendo um homem e uma mulher, viajaram para 

o Rio de Janeiro, em busca de recursos. Seu Zé Boto e Dona Fátima ficaram 

responsáveis pelo cuidado dos seis netos. O casal diz que seus filhos esperam um dia 

voltar, por essa razão Seu Zé não se desfez da sua canoa e nem tampouco de seus 

equipamentos de pesca, para quando seus filhos voltarem. Isso demonstra claramente a 

reprodução do grupo doméstico ao longo do tempo e a sua manutenção, mesmo com a 

ida dos filhos para região Sudeste, que não é vista como definitiva. Nesse sentido 

podemos dialogar com o autor Garcia Junior em seu livro “O Sul: caminho do roçado; 

estratégias de reprodução camponesa e transformação social” (1990), estudo de caso 

centrado sobre as migrações de indivíduos dos municípios paraibanos de Remígio e 

Areia para o Rio de Janeiro e São Paulo nos anos 50, época do crescimento do setor 

industrial e declínio dos senhores de engenho a nível nacional. Em razão da falta de 

emprego muitos indivíduos se deslocaram para a região Sudeste em busca de trabalho, 

essa foi uma das estratégias adotadas para a acumulação que permitia compras de chão 

de terra, gado, sítios entre outros na volta ao Nordeste. Esse fato é muito comum nos 

dias de hoje, pois como já descrito muitos indivíduos da aldeia Jaraguá na maioria 

homens estão ou já estiveram na região Sul, servindo de mão-de-obra para obtenção de 

recursos que são acumulados podendo servir ao grupo domestico e/ou utilizados para a 

construção de moradias. 

Tendo visto as atividades técno-econômicas passemos agora a considerar os 

elementos que constituem um quadro de conhecimentos das pessoas com quem 

desenvolvi a pesquisa, contribuindo assim para se produzir uma tradição de 

conhecimento, nos termos que Barth (2000b) coloca. 
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CAPÍTULO 4: OS CONHECIMENTOS, OS AMBIENTES E A TRADIÇÃO DE 

CONHECIMENTO 

 

4.1 OS CONHECIMENTOS 

 

Sumarizando os dados até agora apresentados, os Potiguara mantêm relações 

tecno-econômicas diversificadas com os diferentes ambientes (BARBOSA DA SILVA 

2009) que frequentam. A pesca e a agricultura são atividades corriqueiras possibilitadas 

pelo contexto ecológico, que apresenta uma área de várzea e uma vasta extensão de 

manguezal, com pequenos resquícios de mata atlântica. Assim, ao desenvolverem suas 

atividades, os integrantes dos grupos se relacionam intensamente com os ambientes, 

apresentando uma mobilidade que garante acesso a diferentes conhecimentos técnicos e 

materiais, incorporados à organização social do trabalho a partir da divisão de 

competências. Diante desses princípios técnicos, algo a ser observado é a noção de que 

não existem técnicas, mas sim conjuntos técnicos, que se orientam por conhecimentos 

específicos, mecânicos, físicos e químicos (LEROI-GOURHAN 1984). Assim sendo, o 

que importa para os sujeitos no momento que realizam suas escolhas técnicas é poder 

contar com possibilidades, independente dos materiais serem “naturais” ou “artificiais”. 

Nesse sentido, o aspecto territorial é relevante, pois possibilita compreender os níveis de 

mobilidade espacial dos sujeitos e o alcance dos objetos desejados, a partir de um 

repertório de possibilidades (MURA 2011).  

    Os grupos domésticos potiguara constroem suas relações a nível territorial 

através do uso dos ambientes onde estabelecem itinerários, definindo os espaços em 

termos de escolhas e de limites impostos pelo contexto em que agem. As estratégias são 

definidas através de uma “tradição local de conhecimento” (LTK - local traditional 

knowledge) (INGOLD e KURTILLA 2000), que associa saberes acumulados ao longo 

de séculos, permitindo classificações de materiais, técnicas e informações que 

dissolvem a contraposição tradicional versus moderno, possibilitando um progressivo 

refinamento das técnicas utilizadas. A partir da descrição de determinados tipos de 

práticas é possível conhecer e entender o conhecimento técnico que os membros dos 

grupos domésticos manifestam. Por exemplo, a madeira do mangue denominada 

sapateiro além de ser usada para cobrir habitações e construir cercas, possui a qualidade 

de prolongar a durabilidade das redes de pesca, tecidas em material sintético 
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denominado de seda (Fig. 30). Primeiramente é preciso coletar a madeira no mangue, 

em seguida ela passa por um processo químico onde é preciso corta-la em lascas que 

ficaram de molho por uma semana, depois as redes são postas no tanque para que a tinta 

seja absorvida (Fig. 31). Essa prática requer um conhecimento local que associa as 

propriedades químicas da madeira àquelas da rede. Tais reflexões são importantes por 

permitirem investigar como os conhecimentos locais são constituídos diante das 

necessidades dos grupos domésticos. Estes capturam e organizam elementos e técnicas 

que circulam, em estado de fluxo (BARTH 2000), impulsionados por seres humanos e 

por processos físico-químicos em escalas territoriais extremamente variáveis (INGOLD 

2000,  MURA 2011). 

 

Figura – 31. Rede tecida para aprisionar peixes, crustáceos e outros, de formato 

retangular, de fios de seda adquiridos no comércio local. 2014. 



69 
 

 

 

Figura – 32. Tanque contendo tinta de mangue sapateiro, usada para prolongar a 

durabilidade das redes de pesca tecidas em fio seda. 2014.  

Para além dos diversos exemplos apontados ao longo desse texto sobre a 

construção de um conhecimento a partir de experimentos (como por exemplo, os casos 

referentes a horticultura e agricultura nos roçados), no próximo item serão descritos 

alguns dos implementos materiais desenvolvidos pelos meus interlocutores por meio 

daquilo que podemos chamar como, Ingold e Kurtilla, de uma “tradição local de 

conhecimento”, oriunda das bagagens experienciais dos indivíduos. 

 

4.2 UTENSÍLIOS E IMPLEMENTOS PARA USO DOMÉSTICO 

 

Deve-se salientar que o ato de confecção dos objetos que serão descritos não 

devem ser encarados apenas como resultados das construções proporcionadas pela ação 

humana sobre a matéria, contribuindo, desta forma para a manutenção da dicotomia 

entre Natureza e Cultura (MURA 2010 e 2011, INGOLD 1986; 1995; 2000). Essa 

contraposição pouco ajuda na análise dos processos produtivos, como veremos. Pude 
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constatar que na grande maioria das vezes os integrantes dos grupos domésticos 

cooperam e dividem as tarefas para a confecção destes materiais. 

 

4.2.1 CONCHA DE QUENGA DE COCO 

 

Utensílio feito da quenga do coco, de forma análoga a concha, provido de cabo 

longo. Usado para levar alimentos aos pratos ou mexer os alimentos.  

 

Figura – 33. Concha de Quenga de coco. 2015. 

 

4.2.2 RECIPIENTE DE CABAÇA 

  

Vasilhame de varias formas e tamanhos feitos do fruto da cabaceira. Serve para 

o armazenamento de líquidos, e se cortado ao meio serve como recipiente para guardar 

alimentos. 



71 
 

 

 

Figura – 34. Recipiente da Cabaça. 2015. Fonte: Memorial Cultural Croatá da 

Serra 

4.2.3 VASSOURA 

   

Instrumento feito do caule presente nas folhas de coqueiro, que são agrupadas 

em forma de leque. Para o arremate, utiliza-se o reaproveitamento de produtos 

industrializados, como barbante, ou borracha. Para fixar o cabo da vassoura se utilizam 

frascos de desodorante usados feitos de plástico adquiridos em comércio local.  

 

Figura – 35. Vassoura. 2014. 
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4.2.4 VASSOURINHA 

 

Instrumento feito do mato vassoura de botão, que é agrupado e depois fixado no 

cabo por meio de frascos de desodorante usados, feitos de plástico e adquiridos em 

comércio local.  

 

Figura – 36. Vassourinha. 2015. 

 

4.2 OS AMBIENTES E A TRADIÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Como já descrito nos capítulos anteriores as atividades realizadas pelos 

membros dos grupos domésticos estão intimamente relacionadas com os ambientes 

diversos, não apenas no que respeita à produção, mas também a quadros morais de 

referência, onde se encontram questões relativas ao modo de se comportar, bem como 

de utilizar os recursos disponíveis. Além do mais, visto que cada ambiente possui seu 

espírito-dono, sendo necessário relacionar-se bem com eles, entendemos assim que não 

está em questão aqui apenas o aspecto que é comumente chamado de “natural”. O 

dualismo cultura versus natureza não dar conta de explicar os diversos modos das 

pessoas se relacionarem com os ambientes, seguindo os termos postos por Ingold (1986) 
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e de Mura (2010 e 2011). É preciso investigar também os aspectos espaciais e sociais; 

por essa razão, como dito, é que nos utilizamos de uma noção de ambiente não 

restritiva, conforme sugere Barbosa da Silva (op. cit.). Também concordamos com 

Barth, quando defende que a sociedade não pode ser abstraída de seu contexto material; 

todos os atos sociais estão inseridos em um contexto ecológico. Diz o autor: “Assim, 

não faz sentido separar “sociedade” e “meio ambiente” e depois mostrar como a 

primeira afeta o segundo ou está a ele adaptada” (Barth 2000c, p.171). 

Algumas experiências sociais no que se refere aos modos de interação com o 

meio ambiente e com seus respectivos donos serão descritos a seguir.   

A tradição de conhecimento, como nos sugere Barth (2000a), abrange questões 

referentes a forma de perceber e pensar sobre o mundo. Dona Nininha, pode narrar suas 

experiências e o modo como se comportar nos ambientes diversos, a exemplo de 

quando ela e seu marido Cícero (já falecido) viram o Pai do Mangue, que segundo ela é 

a entidade que habita e protege o mangue. Contou que nunca teve medo dessa entidade, 

pois ele protege e ajuda aquele que o trata com o devido respeito. Certa vez, quando 

dona Nininha e seu marido Cícero estavam pescando amoré (peixe típico do mangue 

que se aloja em covas), depois de muitas tentativas e sem obter sucesso, dona Nininha 

comentou com seu marido o seguinte: “Será que se nós formos para o outro lado vamos 

conseguir pegar algo?” Nesse momento ela nos contou que ouviu alguém confirmando, 

então ela seguiu a orientação, e em pouco tempo conseguiu pegar muitos peixes, como 

nunca tinha pegado antes. Segundo ela foi o Pai do Mangue que permitiu e fez surgir os 

peixes.  

Em uma de minhas conversas com seu Severino e sua esposa dona Severina, eles 

contaram algumas de suas experiências com os seres invisíveis, a segunda descreve a 

Comandre Florzinha como sendo “a coisa mais linda do mundo, bem pequenininha 

morena e seu cabelo a cobre toda”. Segundo ela essa entidade protege as pessoas que 

estão no mato, e que ela tem poderes, pois pode se transformar em qualquer tipo de 

bicho, por essa razão é bem comum os caçadores levarem mingau para ela como 

oferenda. Seu Severino contou que uma vez quando ele estava caçando na mata, avistou 

um bem-te-vi, então, mirou nele, mas, o passarinho escapou, na segunda tentativa ele 

também não obteve sucesso, o pássaro sempre se livrava e ficava olhando para o seu 

Severino, que já estava desconfiado. Então, ele tentou acerta-lo uma ultima vez, mas, 
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não conseguiu. Depois das tentativas frustradas ele voltou para casa. Desde esse dia ele 

contou que nunca mais pegou em uma espingarda. Esse tipo de incidente nunca havia 

acontecido antes. De acordo com Seu Severino a Comadre Florzinha havia se 

transformado naquele bem-te-vi. 

Outra experiência que eles contaram foi quando a vaca de sua filha mais nova, 

Sônia, teve bezerro, que sumiu na mata, alguns integrantes do grupo o procuraram, mas, 

sem sucesso. Sônia dizia que ele iria morrer, porque naquela noite havia chovido muito 

e o bezerro estava muito fraco, mas, Dona Severina dizia que não, pois a Comadre 

Florzinha iria protegê-lo trazê-lo para o mesmo lugar de onde havia sumido.  Foi o que 

de fato aconteceu: no outro dia pela manhã quando eles foram procurá-lo, tiveram uma 

surpresa, o bezerro estava no mesmo lugar, graças à Comadre Florzinha.  Maria José, 

neta de dona Severina, nos contou que a Comadre Florzinha não gosta que a chamem 

de Caipora, nem tampouco que pronunciem palavras de baixo calão. Aquele que fizer 

isso será punido com uma grande surra (agressão física). 

Comadre Florzinha também costuma fazer tranças nas pessoas e nos animais, 

bem como, soltar o cabresto dos bichos. Dona Severina contou que esse ser já fez isso 

muitas vezes com seus animais. A Comadre Florzinha também costuma assobiar, 

quando se escuta o assobio de perto, quer dizer que ela esta longe e vice-versa. Esse ser 

não gosta de cachorros, porque eles conseguem vê-la, Dona Severina contou que 

quando jovem tinha ido buscar maçaranduba
12

 junto com suas amigas e um cachorro, 

que viu a Comadre Florzinha, quando o bicho foi beber água na beira da praia, tomou 

uma grande surra e depois de três dias faleceu.  

Seu Zé Boto disse que nunca viu nem o Pai do Mangue, nem a Comadre 

Florzinha, mas que acredita nesses seres, até porque já viu várias vezes tranças muito 

bem feitas nos animais, principalmente nos cavalos. Segundo ele é a Comadre 

Florzinha quem as faz. Certa vez, um amigo seu contou-lhe que quando estava catando 

caranguejo no mangue, viu uma mulher muito bonita, apenas os seus longos cabelos 

cobriam seu corpo nu, “era a coisa mais linda do mundo”, o homem ainda não tinha 

conseguido pegar nenhum caranguejo, então, ela se aproximou dele, se baixou, enfiando 

a mão num buraco, nesse momento ele virou de costas, preferiu não vê-la, porque ela 

podia não gostar e achar que ele estava se aproveitando da situação. Quando ele voltou 

                                                           
12

Nome de uma árvore que produz um fruto redondo também chamado de maçaranduba. 
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seu olhar, ela havia sumido, e no seu lugar surgiu uma enorme quantidade de 

caranguejos. Seu Zé Boto nos deu uma explicação: aquele ser tão belo, como disse, era 

a Comadre Florzinha, que estava fazendo um teste, porque se seu amigo tivesse se 

aproveitado dela com perversão, ele teria tomado uma grande surra, que poderia até 

matá-lo. 

 Seu Zé Boto também contou sobre outro caso: o seu compadre tinha ido pescar 

de rede, essa era uma época muito difícil, de muita crise, então ele foi fazer o cerco. 

Quando ele chegou à ponta do cerco se deparou com um senhor sentado, que disse 

assim: É melhor você voltar para sua casa, vá embora, não trabalhe hoje não. Seu 

compadre não pensou duas vezes, botou o pano de rede no braço e foi para casa 

pensando na crise que estava, que ia voltar sem o pão, mas preferiu obedecer. No outro 

dia, ele voltou e conseguiu bastante peixe, seu Zé Boto nos falou que ele só conseguiu a 

pescaria porque respeitou. Segundo ele ninguém pode se apavorar no mangue, nem 

chamar palavrão, porque é pior para quem fizer isso. Seu Zé Boto fez um relato de uma 

vez que ele e seu cunhado se perderam no mangue, eles tinham ido procurar caibros e 

linhas para cobrir a casa de seu Zé Boto, então, ficaram procurando juntos. A primeira 

linha que seu cunhado tirou, ficou bem próximo dele, e seu Zé ficou procurando a que 

ele havia cortado, e nada de encontrar. Ele ficou procurando. Depois de tanto rodar, ele 

achou, e os dois ficaram caminhando, carregando as linhas nas costas até chegar à 

canoa. Então, chegaram a um lugar diferente, muito estranho e eles não encontravam a 

canoa. Seu Zé Boto pediu que seu cunhado ficasse no lugar onde estava, enquanto ele ia 

procurar sozinho. A essa altura a maré já estava cheia, e ele já tinha caminhado muito, 

até que viu um homem numa canoa e pediu uma carona. Quando finalmente chegou ao 

local onde estava sua canoa e os caibros, lá havia uma cumeeira de casa com um fogo 

no topo. Seu Zé Boto lembrou que quando ele havia chegado não existia aquele fogo. 

Então, ele subiu na canoa e foi procurar seu cunhado. Pouco tempo depois ele o 

encontrou, e foi logo perguntando se tinha sido ele quem havia feito aquele fogo, o 

mesmo disse que não tinha condições de fazer um fogo daquela altura. Depois desse dia 

Seu Zé contou que tinha ido três vezes e nunca mais avistou aquele fogo misterioso, e 

que eles se perderam por astúcia do Pai do Mangue que fez isso para testá-los.  

Pude perceber por meio dessas descrições que meus interlocutores veem os 

ambientes não apenas como fonte de recursos, mas como algo a ser respeitado e 

protegido, pois neles existem espíritos guardiões. Assim, os quadros de referência moral 
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para as pessoas são vistos como maneiras de se comportar que são transmitidas por um 

processo experiencial que se dá de modo importante dentro do próprio grupo doméstico. 

Logo, podemos perceber que esses quadros morais são transmitidos dos mais velhos aos 

mais novos, as crianças apreendem esses saberes, através da socialização, um longo 

processo de aprendizagem que os conforma como pessoas sociais. Essas moralidades, 

que funcionam como regras, precisam ser cumpridas, caso contrário, as pessoas estarão 

sujeitas a punições. Desta maneira, é importante manter uma relação de proximidade e 

troca com os seres que são vistos como donos dos ambientes o que demanda simpatia e 

respeito para com esses seres para garantir boas pescarias, caças e a proteção dos 

animais. 

 Diante dessas experiências, pude entender que “natureza” e “cultura” se 

misturam nas descrições dos meus interlocutores, pois, não dá pra dizer que a Comadre 

Florzinha e o Pai do Mangue são seres pertencentes apenas à natureza, já que ambos 

fazem parte do universo social dos nossos interlocutores. Deste modo, não faz sentido 

pensar que existem dois universos separados. Se assim fizermos, não só nos arriscamos 

a cometer erros graves de interpretação, mas também a não compreender as lógicas e 

identidades específicas dos próprios grupos. 

Outro ponto importante nessas descrições é que não são genéricas, são descritas 

de diferentes maneiras conforme a bagagem experiencial dos indivíduos. Por isso 

concordo com Barth ao defender que “todo comportamento social é interpretado, 

construído, e nada indica que exista uma situação em que duas pessoas coincidam 

plenamente na interpretação de um dado evento”. (Barth 2000, p.171). 

Todas essas experiências que envolvem o cosmos e os ensinamentos que são 

transmitidos apontam para uma “tradição de conhecimento”, a partir dos eventos, das 

crenças, dos fluxos culturais, das atividades tecno-econômicas e dos quadros morais, 

que são a todos os momentos interpretados pelos atores sociais, desencadeando em 

visões de mundo específicas. 

 

 

*** 
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5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto, o foco central deste estudo foram os grupos domésticos, 

compreendendo ser de grande importância para conhecer o universo constituído pelo 

povo indígena Potiguara do Litoral Norte da Paraíba. Foi possível observar as diversas 

atividades que desenvolvem, como limpeza da unidade habitacional, a pesca, criação de 

animais (como porcos, cabras, gado, os animais de terreiro que são as galinhas), e o uso 

de áreas utilizadas para a agricultura, os chamados roçados, onde são plantados 

principalmente a roça que é a macaxeira e a mandioca, o milho e o feijão. É importante 

destacar que essas atividades, produções e usos, não seguem um padrão único; a 

maneira como os membros dos grupos domésticos se organizam vai depender das 

atividades que desenvolvem, bem como das práticas e saberes que valorizam. Isto 

corresponde ao que Wilk (1984c) observou entre os Kechi Maia, ao destacar o grupo 

doméstico como uma categoria importante, não de forma a homogeneizá-lo, mas, 

enfatizando o modo como as atividades são articuladas diversamente em cada grupo.  

Nos momentos que estive em campo foi possível perceber que a relação com 

diversos ambientes (cf. Barbosa da Silva 2009) é muito importante, principalmente para 

a realização das diversas atividades. Estes indivíduos desenvolvem mobilidades 

espaciais por meio da construção de itinerários específicos que requerem um 

conhecimento detalhado e adequado para interagir com esses ambientes. Tais saberes 

que correspondem ao espaço territorial são fruto de um acumulado de conhecimentos e 

experimentos através de gerações ao longo de séculos. Por essa razão dá-se uma 

transmissão de conhecimentos entre as pessoas, tanto de uma mesma geração quanto de 

gerações diversas. 

Os conhecimentos adquiridos e aprimorados, por continuados experimentos 

permitem acessar esses diversos ambientes ao longo de todo o ano e se relacionar com 

os diversos elementos: cultivos, animais nele existentes, bem como os espíritos donos 

que o habitam, como a Comadre Florzinha (dona da mata) e o Pai do Mangue (dono do 

mangue). Assim, esse conjunto formado de saberes e fazeres acabam por constituir uma 

“tradição de conhecimento” (Barth 2000c) através da relação com os ambientes. 

Como se sabe o desenvolvimento e o sucesso das atividades descritas não 

dependem exclusivamente das decisões dos indivíduos, mas de temporalidades 
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decorrentes de clima, das marés, e também do comportamento dos diversos seres 

presentes nos ambientes. Somado a isto existem as regras e normas que podem ser 

locais ligadas aos grupos domésticos e externas previstas por instituições e órgãos 

governamentais. Um exemplo da influencia externa na gestão territorial dos potiguara 

diz respeito ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama), a aldeia Jaraguá esta inseria em uma Área de Proteção Ambiental 

(APA) por essa razão os funcionários deste órgão ditam algumas regras, como por 

exemplo o controle da coleta de madeira. Seu Zé Boto contou que está atividade foi 

proibida durante um tempo, mas como foi posto esta atividade é de grande importância 

para economia doméstica dos potiguara servindo a construção de cercas, para cobrir 

habitações, para construção de instrumentos de trabalho e para o fogo, por exemplo.  

As redes especificamente de cooperação construídas no contexto interno dos 

grupos domésticos como pude perceber compreendem limpeza, plantio e colheita nos 

roçados e nas hortas, construção de habitações e de alguns objetos como: redes de 

pesca, vassouras, armadilhas e instrumentos de trabalho, produção do carvão, entre 

outros. A construção e manutenção desses instrumentos são tarefas tipicamente 

masculinas. As tarefas ocorrem em ocasiões, como por exemplo, limpeza dos ambientes 

de trabalho, plantio dos alimentos, preparo da terra, colheita e finalmente a venda dos 

produtos. É importante destacar que existem competências especificas e papeis para a 

realização destas atividades, onde todos os membros do grupo doméstico participam, 

incluindo as crianças que aprendem a desempenhar certas atividades observando e 

acompanhando os mais velhos, que são os responsáveis pela transmissão dos saberes e 

fazeres, importantíssimos para o aprendizado e socialização das mesmas. 

Nesse sentido os grupos domésticos são a base da organização social e da 

formação das identidades das pessoas. Em todas as idas a campo, pude ver que estar ali 

com os parentes era algo satisfatório, a cooperação entre eles, o uso dos ambientes, os 

saberes, até mesmo as fofocas enquanto mecanismo de controle social e base moral são 

interações presentes entre os grupos, e fundamentais para a vida de cada membro 

individualmente, bem como na totalidade de cada grupo, possibilitando a coesão, a 

cooperação e, assim, a reprodução do grupo. De fato foi possível perceber que os 

indivíduos pertencentes aos grupos domésticos buscavam sempre visitar os parentes, 

para saber das novidades, ajudar nas tarefas, pedir conselhos para as tomadas de 

decisões, entre outras. Pude por muitas vezes estar com as mulheres da aldeia no 
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período da tarde quando terminavam os seus afazeres domésticos e iam até a sombra das 

árvores ou ficavam na frente de suas casas, para conversar umas com as outras e saber 

das notícias do lugar o que se torna fundamental para a tomada de decisões dos grupos 

domésticos. Esses encontros se constituem como momentos de lazer e sociabilidade 

entre as mulheres e crianças que enquanto suas mães conversam ficam brincando nas 

ruas da aldeia. 

Diante dessas reflexões pode-se concluir como Wilk (1984c) que a organização 

doméstica não é uma estrutura fixa no tempo e no espaço. As estratégias e tomadas de 

decisão dos sujeitos são constantemente guiadas pelas necessidades que são geradas, a 

partir das interações no interior dos grupos domésticos. As análises desses pontos 

indicam que a família nuclear está inserida numa configuração maior: a família extensa 

de pelo menos três gerações, de modo que as relações se organizam na integração 

desses dois níveis sociológicos. Esta conformação corresponde claramente ao que Wilk 

(1984 op. cit.) observou entre os indígenas Kechi Maia, ao destacar o grupo doméstico 

como uma categoria importante, não de forma a homogeneizá-lo como grupo, mas, 

enfatizando o modo como as atividades são articuladas, diversamente, em cada grupo. 

Concluindo, foi possível conceber novas reflexões sobre os Potiguara graças à 

importante colaboração dos membros dos grupos domésticos, que muito transmitiram 

em termos de conhecimentos sobre seus modos de vida, e sobre as atividades 

desenvolvidas no cotidiano. 
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