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Prefácio

O presente livro didático é fruto de uma auto-pesquisa 

coletiva, realizada entre o povo Potiguara em parceria com 

pesquisadores e professores não-indígenas, com o apoio do 

GEPeeeS/UFPB, do LEPoliTC/UFCG e incentivada pelo Coletivo 

de Pesquisa pela Valorização dos Saberes Potiguara. O con-

teúdo da cartilha foi construído coletivamente durante três 

anos, de 2015 a 2018, com a participação de lideranças, pajés, 

rezadeiras, parteiras, e acadêmicos Potiguara das diversas al-

deias do território Potiguara no litoral norte paraibano.

Caberá aos professores e jovens Potiguara aprofunda-

rem os seus conhecimentos sobre a sua cultura além dos con-

teúdos aqui apresentados e os registrarem, partindo das suas 

próprias pesquisas, práticas e experiências espirituais. Espera-

mos que o trabalho apresentado nesse volume seja somente o 

ponto de partida de um processo muito mais amplo de auto-

conhecimento dos jovens Potiguara.
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o PrOCESSO HISTÓRIcO

O povo Potiguara tem uma das histórias mais longas de contato com os 
invasores Europeus. Os portugueses chegaram na Baia da Traição entre 1501 e 
1505, quando na ocasião do primeiro contato alguns deles foram mortos, assa-
dos e comidos ritualmente pelos Potiguara, acontecimento que mais tarde deu 
o nome da cidade Baia da Traição. Seguiu-se um longo período de guerra contra 
os portugueses e seus aliados. A arrogância dos portugueses, que se achavam de 
raça superior, julgando os povos que ocupavam o território que hoje constitui o 
Brasil como bárbaros, selvagens, sem lei, sem rei, sem Deus, serviu como justifica-
tiva para que cometessem massacres com os povos indígenas. 

Entre a chegada dos portugueses e a conclusão da ocupação em 1599, os 
Potiguara realizaram contatos amistosos com os franceses, com quem mantinham 
relações comerciais. A diferença de tratamento entre os franceses e os portugue-
ses se explica pelo fato de que enquanto os primeiros se interessavam apenas por 
escambos, os lusitanos se empenharam em invadir a terra, iniciando a monocultu-
ra de cana-de-açúcar (problema que se arrasta até hoje) em grandes parcelas dos 
territórios tradicionais. Guerra, chacinas, e, sobretudo, as doenças contagiosas do 
velho mundo, levaram ao genocídio quase completo do povo Potiguara.

Estima-se que antes da chegada dos europeus habitavam cerca de 100.000 
potiguara no litoral nordestino; 400 anos depois, no início do século XX, tinham 
sobrevivido menos de mil descendentes; ou seja, 99% do povo Potiguara tinha sido 
exterminado durante os processos de colonização e nacionalização do Brasil. Além 
da violência, os Potiguara ainda sofreram um processo de opressão social, cultural, 
espiritual e econômico: Sendo proibidos de realizarem os seus ritos, de falarem a 
sua língua, de se declararem indígenas, desprovidos das suas terras; obrigados a 
assumir a religião católica, a mudar a sua estrutura familiar e a falar português. 

É obvio que tal processo de violência e opressão levou a profundas mu-
danças, em todos os aspectos da cultura Potiguara, tanto sociais, econômicos 
e cosmológicos. Portanto, seria equivocado achar que os Potiguara e demais 
povos indígenas tenham ou deveriam ter permanecido iguais aos seus antepas-
sados de 500 anos atrás. 

Aliás, todos os povos do mundo, inclusive os povos europeus, sofreram 
enormes transformações e perdas culturais devido ao avanço do colonialismo, da 
modernidade e do capitalismo global. No entanto, os povos originários resistiram, 
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e continuam a resistir, durante todos esses  anos de devastação e massificação 
cultural em nível global, lutando pela sua continuidade cultural e contra a lógica 
normatizadora do capitalismo global. 

Ser potiguara hoje não significa ser igual aos seus antepassados, senão per-
ceber-se como herdeiro da cultura e da luta dos seus antepassados, compartilhar 
um modo e uma visão de vida própria entre os seus parentes Potiguaras (iden-
tidade = o que nos une), e diferente do modo e da visão de vida da sociedade 
dominante (alteridade = o que nos diferencia).

ESPirItualidade, RITOS E COSmoviSãO onteM E HOjE

Como as culturas indígenas do Brasil eram culturas orais que se organiza-
vam e perpetuavam sem que precisassem do uso da escrita, os únicos relatos 
que hoje temos sobre a cultura dos potiguara e dos povos tupi em geral, antes 
que sofressem alguma influência pelos europeus, foram escritos pelos mesmo 
invasores europeus daquela época. É claro que esses relatos fornecem uma vi-
são grosseira e destorcida dos povos originários, já que os europeus os descre-
veram a partir do seu ponto de vista, ou seja, como povos bárbaros, inferiores, 
canibais que cultuavam ao demônio.

A partir da leitura desses relatos podemos entender que os povos do 
ramo tupi eram hábeis caçadores, pescadores, e sobretudo, grandes guerreiros 
que costumavam ir à guerra não somente contra os europeus, mas principal-
mente contra os outros povos e grupos indígenas. Sabemos também, que os 
povos do ramo Tupi, entre eles também os Potiguara, costumavam capturar os 
seus inimigos para depois tratá-los como parentes, as vezes até casando-os com 
as suas filhas, antes de os matar e comer. Esse hábito de comer carne humana é 
chamado de antropofagia (do grego: anthropos = homem; phagein = comer), e 
entre os Potiguara chamava-se de abáporu (comedor de gente). A antropofagia 
fazia parte de um complexo de rituais que tinham como intuito a vingança, mas 
também a ideia de “enterrar” o inimigo e a sua energia vital no seu próprio cor-
po, dentro das suas vísceras, ou seja, literalmente guardar o outro dentro de si, 
fundir-se com ele para sempre. A ideia não era exatamente alimentar-se fisica-
mente da carne, como quando se come um animal abatido, senão alimentar-se 
e conectar-se espiritualmente com o outro. Havia uma dignidade neste ato. A 
intenção do vencedor era honrar o adversário derrotado.

 Os relatos dos cronistas do século XVI e XVII nos informam também que ha-
via grandes “profetas” e “feiticeiros” entre os Tupi, uns chamados de caraíba e outros 
de payé, pay ou paygi, que hoje provavelmente chamaríamos de pajés ou xamãs. 
Os pajés dos Tupi, como os pajés dos outros povos indígenas, costumavam prati-
car rituais para entrar em transe (estado de consciência alterada) utilizando-se de 
maracas, do cauim (bebida fermentada em base de mandioca, milho ou frutas), da 
fumaça, da dança e da canção. A finalidade desses rituais era comunicar-se com os 
seres encantados com fins de curar ou causar doenças, prever, viabilizar ou inibir a 
sorte de certas pessoas ou empreitadas, sobretudo na guerra e na caça. 

O fato interessante aqui é que além dos pajés locais, que curavam e profe-
tizavam para fins pragmáticos, do cotidiano, ainda tinha os chamados caraíbas, 
as vezes até citados como “homens-deuses”, pessoas de grande espiritualidade e 
prestígio que transitavam inclusive entre outros povos inimigos dos Tupi, como 
os chamados Tapuia, e que conduziam grandes rituais para fins de chamar os an-
cestrais e pedir apoio nas guerras. Alguns pesquisadores associaram os caraíbas 
com a profecia sobre a “terra sem males”, yby marã e’yma. Esta terra sem males era 
pensada como terra virgem, pura e livre da influência e da energia carregada do 
homem, alcançável ainda durante a vida, antes da morte (diferentemente do pa-
raíso cristão ou da “terra onde não se morre” ou “terra dos mortos”, yvy maran´ey, 
dos Guarani atuais, que somente se alcança após a morte).

Diversos estudiosos sugeriram que as grandes migrações pré-colombianas 
dos povos tupi e guarani, desde a sua origem nas florestas amazônicas até a costa 
atlântica, eram movidas pelo profetismo dos caraíba que vislumbravam a terra 
sem males no leste ou além-mar. Porém, de fato não se sabe o que realmente foi 
a causa dessas migrações, já que praticamente inexistem relatos da época que re-
lacionam as migrações ao profetismo dos caraíba; muito pelo contrário, a maioria 
dos cronistas da época relatam que os povos que habitavam a costa migraram 
para o interior fugindo dos conflitos e das doenças trazidos pelos europeus. 

A maioria desses relatos antigos fazem referência aos Tupinambá, ou aos 
índios da língua nhengatu (mescla entre o português e o tupi) e não diretamente 
aos Potiguara. Porém, como são os únicos relatos que temos e sendo os Potiguara 
um dos povos do ramo tupi, imagina-se que essas caraterísticas na época tam-
bém se aplicavam aos antepassados dos Potiguara atuais.

Hoje, os Potiguara não comem mais os seus inimigos nem os seus paren-
tes, nem tem caraíbas entre eles profetizando sobre a terra sem males. São na 
maioria cristãos católicos, ou evangélicos, devido ao longo e violento processo 
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de catequização. Porém, além de praticarem a fé cristã nas missas, novenas e 
cultos evangélicos, muitos Potiguara mantém uma relação com seres encanta-
dos, como a Comadre Florzinha, o Pai do Mangue, a Mãe d´Água e os Ancestrais, 
além de respeitar o poder da lua e da mãe natureza, veneram a Deus, ou Tupã e 
ao Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. 

Existe, então, um modo próprio de ser e de ver o mundo que, apesar de 
muito diferente do modo de ser dos seus antepassados do século XVI, represen-
ta aquilo que poderíamos chamar de cultura tradicional Potiguara, destacan-
do-se da cultura hegemônica da sociedade dominante, à qual temos registros 
desde o século XIX. 

Essa tradição atual foi iniciada há 500 anos através de diversos processos 
históricos sempre no contexto do contato com a sociedade dominadora, e pode 
ser enumerada da seguinte forma:

1. A ressignificação da sua cosmologia pelos próprios Tupi em face 

do genocídio sofrido no início da invasão europeia.

2. A mútua influência e ressignificação do catolicismo e da espiri-

tualidade de diferentes povos indígenas dentro das missões no 

processo da catequese.

3. A difusão e mútua influência entre a cultura popular brasileira e 

indígena no contexto das sesmarias.

4. O processo de “civilização” dos indígenas pelo poder colonial e 

posteriormente na época pós-independência no processo da 

construção da nação brasileira e da criação de uma identidade 

nacional enquanto nação mestiça. 

5. O silenciamento violento durante a primeira grande expansão do 

capital industrial no território Potiguara no início do século XX 

(época da “amorosa” durante o regime de terror dos Lundgren).

6. E, finalmente, a reivindicação e reconstrução da identidade étni-

ca pelos movimentos indígenas no contexto dos movimentos so-

cais a partir dos anos 1960, sob forte influência do sindicalismo e 

da teologia da libertação, e com trocas culturais mútuas entre os 

diversos povos indígenas (panindigenismo).

O resultado desses múltiplos processos históricos foi uma fusão entre o 
catolicismo popular, elementos de origem indígena (inclusive de outros povos) 
e da cultura da população rural da região (igualmente permeada por elementos 
indígenas pela própria convivência e o parentesco com a população indígena 
durante séculos), além de elementos kardecistas e afro-brasileiros, que acabou 
formando a atual cosmovisão tradicional Potiguara. 

Hoje são, sobretudo, os mais velhos, os chamados anciãos ou “troncos ve-
lhos”, os pajés, as benzedeiras, parteiras, e as lideranças do movimento indíge-
nas, que ainda preservam os conhecimentos e as práticas tradicionais voltadas 
aos seres encantados e à cura espiritual. Porém, existe também um trabalho 
propulsionado por jovens, entre eles lideranças, pajés, artesãos, professores e 
estudantes universitários, que estão retomando a luta pela continuidade cultu-
ral e espiritual do povo.

Infelizmente, são cada vez em menor número as pessoas portadoras e prati-
cantes desses conhecimentos orais, sendo que os troncos velhos vão-se partindo 
com o avanço da idade e as gerações mais novas têm cada vez menos incentivo 
para se apropriarem desse riquíssimo tesouro cultural. Sendo de natureza oral, a 
morte dos últimos portadores desses saberes será também a morte dos saberes 
tradicionais. Conhecimentos orais são essencialmente embasados em experiên-
cias práticas e místicas, e não podem ser adquiridos somente a partir da leitura; 
É preciso passar por experiências que envolvem o corpo e a alma para obter a 
compreensão da sua verdadeira dimensão.

Portanto, será decisivo que as novas gerações, os “ramos novos”, dediquem-
-se à aprendizagem com os troncos velhos e às práticas tradicionais para dar con-
tinuidade à sua herança ancestral.

O presente livro pretende registrar e explicar essa cosmovisão (visão de 
mundo) tradicional1 de forma sistematizada, na forma de uma cosmologia (co-
nhecimento sobre a estrutura do cosmo, ou seja, do universo), com o objetivo 
de incentivar aos alunos e professores do segundo grau nas escolas no território 
potiguara a se re-apropriarem dessa herança de valor inestimável, tanto para as 
suas vidas individuais, quanto para a continuidade do seu povo.

1 A expressão “tradicional“ será utilizada, daqui em diante, para determinar práticas, conhecimentos e visões 
que representam o modo de vida e de ver o mundo vivenciado pelos troncos velhos, ou seja, pelos guardiões 
culturais e especialistas espirituais da geração que nasceu nas primeiras décadas do século XX.
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O mundo tradicional Potiguara é um mundo encantado, habita-

do por diversos seres imateriais e mitológicos, inteiramente permeado 

pela força divina de Deus Tupã, sempre presente na força vital dos seres 

vivos, na abundância e no mistério da natureza de modo geral. É um 

mundo constituído por entes que exigem que as pessoas os respeitem, 

se relacionem e comuniquem com eles. Há diversas categorias entre es-

tes entes materiais e imateriais, cada uma representando um aspecto ou 

ambiente do mundo, dotado com a sua força espiritual e demandando 

uma forma específica de se relacionar com ele.
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deUS tupã

Deus, Tupã2, ou Deus Tupã, são os nomes utilizados para a mesma for-
ça originaria e criadora, o divino absoluto que permeia todas as coisas; é a 
energia vital que se manifesta na forma da Mãe Natureza e dos seus elemen-
tos, representados sobretudo pela Mãe Terra, o sol, a lua e o trovão. Deus 
Tupã é essencialmente bom, força plenamente positiva e todo-poderoso. 

Tupã, a Natureza e a Mãe Terra confluem em uma única força vital que 
constitui todo o universo, sendo Tupã o pensamento ou a força divina (ima-
terial) do qual o mundo físico emana (vem a existir). Para alguns Potiguara, 
Tupã, a Natureza e a Mãe Terra são a mesma entidade ou força, representan-
do o divino absoluto. Já outros afirmam que a natureza, depois de criada 
por Deus, se tornou uma entidade à parte, mas que representa o poder dele.

Tupã faz-se presente na abundância da natureza, na própria vida, na 
experiência espiritual com o divino e o mistério durante os rituais, sobretu-
do no toré, nos rituais de cura e durante as missas, mas também em sonhos, 
visões e no contato com a natureza.

CuIdadoS e RITuaiS

“Primeiramente Deus!” – Deus Tupã é muito presente em todas as 
falas e nos pensamentos dos Potiguara. Qualquer ação ou pensamento 
acontece na presença de Deus e com a contribuição dele. Portanto, deve 
ser reverenciado em todos os momentos. Essa reverencia permanente é 
voltada também para a própria Natureza e os seus elementos nos quais 
Deus igualmente se faz presente, exigindo um profundo respeito pela Mãe 
Terra, as plantas, os animais, e outros seres materiais e imateriais que nela 
habitam. Até hoje, muitas pessoas procuram as matas ou as águas para 
conversar com Deus Tupã. 

Além dessa reverência permanente em nível individual, praticam-se 
diversos rituais que cultuam a Deus Tupã, tanto de origem cristã quanto 
indígena:

2 Tupã significa “trovão“ na língua tupi. As crônicas relatam que os padres escolheram esse nome para explicar 
aos indígenas o conceito do Deus cristão como algo poderoso e temível, mas que os indígenas inicialmente 
acharam essa ideia ridícula. Com o passar do tempo, porém, tornou-se a palavra tupi para Deus.

16     COSMOLOGIA E ESPIRITUALIDADE POTIGUARA
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Os CultOs CristãOs

Os Potiguara, e entre eles sobretudo as mulheres, gostam muito de 
participar nas missas, novenas e procissões que acontecem em diversas al-
deias ao longo do ano, mostrando uma profunda devoção a Deus, Jesus, as 
Nossas Senhoras e aos Santos Padroeiros. Como em muitas comunidades 
rurais, são muitas vezes os moradores leigos da própria comunidade que 
celebram as missas, por falta de presença de um padre. 

tOrés

Geralmente, o toré é iniciado pelo pajé ou por outra autoridade pre-
sente com a reza do Pai Nosso, muitas vezes na língua tupi, além de uma 
fala reverenciando a Mãe Terra, a Natureza, os seus elementos e seres que 
nela habitam. E muitos dos cânticos entoados durante os torés fazem refe-
rência a Tupã, Jesus ou a Nossa Senhora Maria, além de chamar a força de 
diversos santos, entidades ancestrais e a Jurema Sagrada.

rituais de Cura

Existem vários tipos de rituais de cura entre os Potiguara, a reza é um 
ritual de cura muito comum entre eles. Além do Pai Nosso, da Ave Maria e 
outras rezas canônicas, a rezadeira ou o rezador pronuncia diversos versos 
mágicos, sempre invocando o poder de Deus, de Jesus, da Nossa Senhora 
da Virgem Maria e de diversos Santos. Mesmo nos diversos rituais de “paje-
lança” a referência às divindades católicas, representando o poder de Deus, 
é um elemento sempre presente. Quando se aplica plantas medicinais, a 
força de cura delas é associada ao poder de Deus Tupã e da Mãe Natureza, 
sempre presente em todos seres.
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A Mãe Natureza, inteiramente permeada pelo poder divino de Deus Tupã,
é constituída por diversos elementos, cada um, igualmente com

grande poder espiritual e valor simbólico. 

a terRa

A Terra é o elemento natural mais importante na cosmologia tradicio-
nal Potiguara. 

Como Mãe Terra, ela representa a Mãe Natureza e é venerada como 
divindade máxima, às vezes até identificada com o próprio Deus Tupã na sua 
dimensão feminina. A Terra é a mãe de toda a vida, dela nascemos e para 
ela voltaremos, ela alimenta todos os seres vivos, cuida de nós todos. A Mãe 
Terra, como divindade, materializa-se na abundância exuberante e generosa 
da Natureza. 

Na sua dimensão planetária, a Terra aparece como um gigantesco ser 
vivo e, portanto, é dotada com subjetividade, exigindo respeito e cuidado.

E a Terra enquanto solo é o território, a terra pela qual o povo luta tan-
to, a terra onde o povo vive desde séculos, onde gerações e gerações nasce-
ram, viveram e morreram. É a terra onde habitam os ancestrais e os espíritos 
dos antepassados. É a terra encharcada do sangue do povo, onde tombaram 
milhares de valentes guerreiros na luta pelo seu território, pela terra, pelo 
seu povo, pelo seu modo de viver. A Terra, nessa dimensão, é inseparavel-
mente entrelaçada com o destino do povo.

Sem Terra não existe povo!

CuIdadoS e RITuaiS 

A Terra deve ser respeitada, pois dela depende a nossa sobrevivência, 
mas esse respeito é algo muito diverso da mera proteção de recursos naturais; 
A terra é um ser, uma divindade, infinitamente mais poderosa do que nos se-
res humanos. Devemos procurar um bom relacionamento com ela, mostrando 
o nosso profundo respeito e a nossa gratidão pela vida e pelos alimentos que 
ela nós dá. Desrespeitar ela é igual a desrespeitar o próprio Deus Tupã que 
nela se manifesta, e inevitavelmente resultara em consequências negativas. 
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O PlantiO

O plantio, o roçado, o trabalho com a Terra é um trabalho que deve ser rea-
lizado com muito cuidado e carinho. O agricultor que respeita a Terra sempre terá 
boas safras, e além disso, uma boa vida com saúde e harmonia familiar. O solo tem 
que ser mantido vivo, exigindo o zelo e o respeito do agricultor; O solo malcuida-
do perde a sua vida e torna-se infértil, vira barro onde não cresce mais nada.

O tOré

No ritual do toré a Terra é um elemento sempre presente. Durante a reza ini-
cial do toré, todos ajoelham-se, curvando-se perante a Mãe Terra, pedindo força 
e proteção; Colocam as mãos no chão, tocando a Terra, e dançam o toré descalço 
para estar mais conectado com a Mãe Terra. E no final da cerimônia de abertura 
do toré, a Terra e os demais elementos da natureza são saudados.

a ÁgUa
 

A água é outro elemento vital, simbolizando a vida, a fertilidade, a pureza e 
a clareza. Água é vida, a água que bebemos, a água das chuvas que garante uma 
boa safra, as águas dos rios, mangues e do mar que nos alimentam com peixes, 
marisco e crustáceos. 

A água purifica inclusive espiritualmente, simboliza sobretudo no ato do 
batismo cristão e da água santa.

As águas são também locais de encontro com a dimensão do imaterial, nas 
lagoas, cachoeiras e nos rios, pode-se encontrar a Mãe d´Água, ancestrais, visões, 
ou mesmo a presença de Deus.

CuIdadoS e RITuaiS

A água tem um papel central em diversos rituais, sobretudo no batismo, 
mas também em rituais de cura na forma de banhos e chás, o mar é reverenciado 
em diversos cânticos de toré, mas a água também representa perigo, sobretudo 
para as pessoas com grande afinidade por ela, ou pessoas às quais a Mãe d´Água 
admirou-se. Essas pessoas devem evitar o contato com a água e submeter-se a um 
ritual de cura contra “olhado” (assunto que trataremos separadamente embaixo).

o ar E O VEntO 
 

Enquanto um dos elementos da natureza, o ar, na forma do vento, re-
presenta a força dos tempos climáticos, da tempestade e da calmaria, do ca-
lor e do frio, e que traz a chuva necessária para o plantio dos nossos alimen-
tos. Mas também é o ar que respiramos, que dá a vida a todos os seres vivos. 

O vento traz frescor e novos pensamentos, mas pode também apare-
cer enquanto veículo de energias, positivas ou negativas, que podem até 
causar doenças, assemelhando-se, assim, às energias imateriais. Essas ener-
gias podem originar de pessoas “carregadas”, de sofrimentos, ou espíritos 
vagantes e obsessores.

CuIdadoS e RITuaiS

O vento tem grande importância para a pesca, já que o vento muito 
forte impossibilita a saída dos barcos e pode levar a avarias. Por isso é mui-
to respeitado pelos pescadores.

Mas o vento também é importante na dimensão espiritual. É men-
cionado por canções no toré, como a força que move as ondas e a areia do 
mar. Nos rituais de cura, o vento é simbolizado pelo sopro do pajé, gesto 
de grande importância para fechar o corpo, inserir boas energias ou retirar 
energias malignas. 

E para evitar ser atingido por energias ruins que o vento pode trazer, 
muitas pessoas procuram o abrigo da casa em dias ventilados.

o fOgo 

O Fogo é o elemento do calor, da energia e da força, tendo a sua presença 
no cosmo principalmente na forma do sol e do raio. Portanto, o fogo tem grande 
proximidade com a força de Deus Tupã e com o divino de forma geral. 

Na vida dos Potiguara, o fogo tem grande importância, tanto na preparação 
do roçado (coivara) quanto na preparação da comida, simbolizando nutrição, ca-
lor e energia boa de forma geral. 
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CuIdadoS e RITuaiS

A presença do fogo durante todos os rituais é essencial. Nos rituais 
cristãos e de origem afro-brasileira o fogo está presente através de velas e 
defumadores. Já no toré e nos rituais de cura o fogo aparece na forma de 
fogueiras e principalmente na fumaça do cachimbo e dos defumadores. 
A fumaça é um dos elementos mais importantes nos rituais de pajelança, 
tendo o papel de chamar os encantados, de proteger e de espantar o mal. 
Logo nos primeiros momentos de vida, a parteira ou o parteiro ascende um 
defumador para defumar o recém-nascido, e durante os rituais de cura o 
pajé sopra a fumaça do cachimbo sobre o paciente. 

Na mitologia o fogo é representado pela entidade do “Batatão”. Di-
zem as pessoas que trabalham na mata e na maré3 que nestes lugares cos-
tuma aparecer uma bola de fogo, o chamado Batatão, mas que deve ser 
chamado de Compadre Albino por que não gosta de ser chamado de Bata-
tão, queimando a pessoa que o chamar por esse nome.

Segundo os anciãos, o Batatão é o espírito de um menino que morreu 
pagão e acabou vagando pelas matas, levando uma tocha consigo para 
iluminar a noite, e que se aproxima das pessoas por estar com medo e so-
zinho na mata. 

3 “Maré” é o modo como os Potiguara chamam a lida nas áreas dependentes pelo fluxo natural do mar, como 
o mangue, as praias e e as restingas também chamado de maré. Este fluxo também é outro sinificado para a 
palavra “maré”.
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o SOl 

O Sol é o astro-rei, muitas vezes diretamente identificado com Deus Tupã. O 
Sol define o ritmo entre dia e noite, verão e inverno, fornece toda a energia vital, 
garante a fertilidade, simbolizando luz e clareza, inclusive espiritual. 

Porém, é uma energia masculina, exageradamente forte e em excesso po-
tencialmente perigosa. O Sol queima as plantas e a quem não se cuidar. 

CuIdadoS e RITuaiS

Como divindade, o Sol é venerado por algumas pessoas durante o agrade-
cimento ao amanhecer. É também um dos elementos saudados durante a aber-
tura do toré. No mais, é uma força que merece cuidado para não se queimar ou 
adoecer, pois quando o raio do Sol entra na cabeça pode causar dores que preci-
sam ser curadas por via de um ritual para retirar o raio (ritual da garrafa). De igual 
maneira, o Sol define os horários certos para colher, irrigar, plantar, até para tirar o 
óleo de dendê, já que se deve evitar tais atividades quando o Sol está forte.

a Lua

Junto ao Sol, a Lua, por alguns também conhecida como Jacira (de Jaci, que 
significa “lua” em tupi antigo), é a dona do tempo que controla todo o ritmo da 
vida. É a Lua que dita o ritmo da maré, da menstruação das mulheres, da gestação 
e do nascimento, do crescimento das plantas, das horas boas de pescar, plantar, 
tirar óleo de coco, e até de cortar o cabelo. A Lua é a força feminina e antagônica 
do Sol. Os seus ciclos, o frio das noites iluminadas pelo pálido e tímido luar, inter-
rompem e organizam a força bruta do Sol, ditam o ritmo, a ordem da vida, tanto 
terrestre quanto aquática. Diferentemente do sol, a beleza da Lua pode ser admi-
rada a vontade sem se queimar os olhos.

CuIdadoS e RITuaiS

São inúmeras as atividades que somente podem ser efetuadas conforme o 
ritmo da Lua e da maré: De regra, as coisas somente dão certo quando feitas na 
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Lua e/ou na maré crescente, enquanto a Lua minguante não é uma boa hora para 
fazer coisas importantes. Essa regra aplica-se sobretudo ao plantio e à pesca, a 
produção do óleo de coco, o toré, e a diversas outras atividades.

O tOré

A melhor hora para realizar um toré forte é na lua cheia, nessas ocasiões os 
participantes do toré veneram a Lua com muita gratidão e saudações.

OutrOs rituais

A lua cheia é a melhor hora para rezar ou fazer pedidos; Também leva-se as 
crianças ao luar da lua cheia para que aprendam a andar mais rápido.

aS eSTRElaS

As estrelas são descritas como amigas da Lua e as vezes também como al-
mas dos mortos. Entre elas, destaca-se a estrela d´Alva que tem uma afinidade 
com a água e que pode representar à Mãe d´Água. Quando se vê uma estrela 
cadente em cima do mar ou do mangue, é a Mãe d´Água voltando do mar para 
as águas doces.

CuIdadoS e RITuaiS

 
As estrelas têm grande importância para fins de orientação, sobretudo para 

a navegação pesqueira, mas também para orientar-se no mangue ou na mata. 
Muitos Potiguara conseguem localizar-se através da posição das estrelas e até de-
terminar a maré, sem precisar da lua.

Há quem diga que cada pessoa é associada com uma estrela determinando 
o seu caráter, dependendo da hora do seu nascimento.

OutrOs rituais

Existem rezas de cura contra dor que envolvem as estrelas, como por exem-
plo, a cura da íngua com a ajuda da lua, das estrelas e do fogo.
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aS PlanTaS

As plantas são seres vivos que merecem o nosso respeito e há pessoas que 
gostam de conversar com elas. Como todos os seres vivos, elas têm um espírito e 
dependem da força da terra, da energia do sol e do ritmo da lua. 

Elas também são os elementos que formam os ambientes naturais das ma-
tas e do mangue, e assim, representam a força da natureza, da Mãe Terra e dos 
ancestrais que habitam no território.

Plantas têm uma enorme importância na vida dos Potiguara, já que muitos 
têm a agricultura como a sua principal ocupação e meio de sobrevivência. Mas além 
do cuidado pelo plantio, as plantas têm um papel central na cura de doenças e nos 
rituais espirituais. Algumas plantas têm um valor sagrado, sobretudo a Jurema Sa-
grada (preta e branca), que é venerada em inúmeros cânticos do toré, além do mes-
tre junçu, do fumo (tabaco), do alecrim de tabuleiro, da mescla, do pião roxo, da 
manjerioba, alfazema, mirra, manjerona, e outras plantas, que são utilizados em de-
fumadores e para benzer as pessoas doentes, ou como dádivas para os encantados.

CuIdadoS e RITuaiS

Todo trato para com as plantas exige o respeito da pessoa, principalmente 
quando se pede licença para retirar cascas, folhas ou raízes para a confecção de 
remédios. As plantas também são mestras que ensinam e revelam os seus pode-
res aos pajés e curandeiros na mata, durante sonhos e em estado de transe. Tam-
bém existe o hábito de conversar com as árvores para desfazer um aviso negativo 
obtido em sonho ou através de sinais.

oS anIMaIS

Os animais, sobretudo os animais silvestres, peixes e crustáceos, que ha-
bitam as matas, os mangues e as águas, representam a força vital da natureza 
selvagem. Os animais têm uma íntima relação com os encantados e são protegi-
dos por eles (principalmente pela Comadre Florzinha, o Pai do Mangue, e a Mãe 
d´Água); Alguns animais representam seres encantados, como por exemplo no 
caso do boto e da baleia; Outros animais, como o tatu, que serve de cavalo para a 
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Comadre Florzinha, e o pássaro pitiguari que é um mensageiro. Semelhante aos 
encantados, os animais são seres amorais, o seja, não tem noção do bem e do mal, 
agindo instintivamente segundo as suas ansiedades e necessidades imediatas, e 
nesse sentido, são livres e sem maldade.

CuIdadoS e RITuaiS

Tradicionalmente, os Potiguara suprem uma boa parte da sua alimentação 
a partir da coleta de caranguejos e marisco, da pesca e da caça. A sorte do cata-
dor de caranguejos, do pescador e do caçador depende essencialmente da sua 
relação com os animais e os encantados que os protegem; Portanto, existe uma 
série de regras e cuidados espirituais que fazem parte dessas atividades, como a 
oferenda de fumo, não dizer palavrões e a observação das fases da lua. Diferente-
mente da relação direta que se mantém com as plantas, a relação com os animais 
silvestres é estabelecida por intermédio dos respectivos encantados de cada am-
biente natural (Pai do Mangue, Mãe d´Água, Comadre Florzinha).

Além do seu valor como alimentos e mensageiros, os animais também têm 
uma função importante na medicina tradicional dos Potiguara, para diversas en-
fermidades utilizam-se banhas de animais.

oS SerES HumanOS

Os seres humanos são caraterizados como animais, igualmente fazendo 
parte da natureza, porém animais diferenciados, dotados com juízo (razão lógica/
consciência) e moralidade. Como tal, seres humanos sabem a diferença entre o 
bem e o mal, e tem consciência das suas ações. 

Porém, os humanos também têm energias, positivas e negativas, que eles 
podem passar para outras pessoas, inclusive involuntariamente, ou seja, sem ter 
consciência disso, resultando em doenças de alma (mal olhado). Nessa visão, de 
certa forma a mente humana não tem plena consciência das ações do seu espí-
rito, que por sua vez age conforme o hábito dos animais e seres encantados, ou 
seja, fora dos padrões da moralidade. É somente com dom e ensinamento espi-
ritual que uma pessoa pode aprender a controlar a sua força espiritual de forma 
consciente (como no caso dos pajés e das benzedeiras). 

A mediunidade é uma habilidade natural de todo ser humano, porém, com 
graus variados de desenvolvimento dependendo de cada pessoa. Assim existem 
pessoas que nascem com um dom especial, geralmente fazendo-se presente atra-
vés de estados espontâneos de transe já na infância e muitas vezes por enfer-
midades que ameaçam a vida da criança. Uma pessoa que nasce com este dom 
precisa ser encaminhada para um ensinamento direcionado para que aprenda a 
lidar com a sua mediunidade de forma proveitosa, caso contrário esse dom se tor-
nará prejudicial para ela, podendo até levá-la a morte. Através desse ensinamento 
a pessoa torna-se pajé ou rezadeira, e começa a utilizar o seu dom em favor do 
bem-estar da comunidade.

Após a morte de uma pessoa, o seu espírito sai do corpo, porém, permane-
ce na sua forma desencarnada no território e na proximidade dos seus parentes, 
tornando-se um ser encantado. Agora a pessoa falecida está em outro plano, no 
mundo imaterial do além onde não existe espaço, nem tempo, nem moralidade4, 
porém, continuando presente como guia espiritual dos seus parentes.

Em termos sociais, a pessoa Potiguara define-se sobretudo através do seu 
parentesco com certas famílias e pessoas, criando enormes redes familiares ou 
clãs. Cada Potiguara consegue nomear literalmente centenas de parentes em 
quase todas as aldeias, tanto vivos quanto os que já partiram para o outro plano, 
criando assim, linhagens que incluem os ancestrais e, assim, perpassam as épocas.

CuIdadoS e RITuaiS

É muito importante que as pessoas sempre se tratem com muito respeito 
e solidariedade; não somente porque a vida social dos Potiguara seja organizada 
através de linhagens de parentesco e da ajuda mútua, mas principalmente para 
evitar que se atraia energias negativas de outras pessoas (causando mal olhado). 
Por essa mesma razão devem-se evitar também pensamentos negativos referente a 
outras pessoas, já que esses pensamentos podem afetar tal pessoa negativamente.

Existem diversos rituais com a finalidade de proteger ou libertar a pessoa de 
energias negativas oriundas de outras pessoas. Essas energias negativas podem 
manifestar-se na forma das chamadas doenças de alma (mal olhado, enguiço, bo-
tado) que podem causar graves danos de saúde e levar até a morte da vítima. Por 
essa razão as parteiras tradicionais defumavam os recém-nascidos com alfazema 

4 Essa visão obviamente está em conflito com a visão cristã que supõe que após a morte a alma da pessoa irá 
para o céu. Mas para os Potiguara que defendem a visão tradicional, os mortos permanecem na terra até o dia 
do apocalipse, quando todos serão julgados e condenados a passarem para o céu, ou então, para o inferno.
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logo depois do parto para fechar o corpo. Segundo alguns relatos, tem pais que 
banham a criança com sangue de tatu com a mesma finalidade.

sOnhOs e sinais

Além dos rituais, os Potiguara recebem recados através de sonhos. Sonhos 
são experiências (mais ou menos conscientes) com a dimensão imaterial que tem 
a função de avisos de futuros acontecimentos (positivo ou negativo) e que po-
dem ser manipulados com rituais. Tipicamente a pessoa sonha com um parente 
que está passando mal ou que está prestes a morrer, muitas vezes envolvendo a 
aparência de seres encantados ou ancestrais. De forma comparável com o transe, 
sonhos são “portais” que possibilitam à mente acessar a dimensão do imaterial. 
Pessoas espiritualmente fortes não somente podem prever acontecimentos nos 
sonhos, mas também agem através de sonhos no mundo do além, manipulando, 
assim, futuros acontecimentos. No sonho o espírito pode também sair do corpo 
e perambular espaço e tempo agindo independentemente do corpo. Algumas 
rezadeiras dizem que todo sonho é uma viagem do espírito no mundo do além. 

Além dos sonhos tem também animais que podem aparecer para dar avi-
sos às pessoas atentas, sobretudo o pássaro pitiguari para anunciar a chegada de 
pessoas queridas, e a coruja ou o hajapau para avisar um possível perigo. 

Funeral

Quando uma pessoa morre o corpo é apresentado na sua casa durante o ve-
lório. Tradicionalmente as mulheres cantam canções tristes de despedida para que 
o espírito do falecido possa partir em paz, e para que não volte e não se apegue de 
nenhum dos seus parentes, o que resultaria no mau do “encosto”, prejudicando este 
parente. Enquanto as mulheres cantam até a madrugada, os homens ficam bebendo. 

Antigamente, o corpo era colocado em uma rede amarrada em uma linha 
de madeira. Ainda de madrugada, os homens carregavam o corpo dentro da rede 
para a igreja correndo e gritando “lá vai ele!”, chegando ao amanhecer; antes do 
sepultamento, o corpo é exposto na igreja e o padre ou as mulheres entoam nova-
mente canções. Em seguida o corpo é levado para o cemitério para ser enterrado. 

Antigamente o corpo era enterrado sem caixão e a rede levada de volta 
para casa para ser lavada e reutilizada. 

Hoje o caixão tornou-se obrigatório por lei, mudando assim os costumes 
locais. Também se deixou, em muitas famílias, o costume de cantar e beber du-
rante o velório.
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oS ancESTRaIS

Após a morte, o espírito da pessoa permanece presente no território e 
na proximidade dos seus parentes. Os espíritos dos ancestrais podem dar for-
ça a quem os invoca, porém, também admirar-se pela pessoa querida e causar 
doenças (encosto). 

Os Ancestrais, ou seja, os espíritos dos antepassados, as vezes também 
chamados de Encantados ou reverenciados como caboclos e caboclas índias, 
são uma referência constante para os Potiguara. São eles os guardiões da cul-
tura e do território, são os mestres do saber ancestral e a fonte da força espi-
ritual do povo. 

Os Ancestrais permeiam o território e orientam os parentes vivos, fa-
zem-se presentes nas furnas e terreiros sagrados, podem aparecer em sonhos, 
visões, aparições e manifestam-se através da incorporação por pessoas com 
mediunidade forte. Fazendo parte do território, os Encantados fazem parte da 
própria Natureza, estão presente no solo, nas plantas e nas pessoas.

CuIdadoS e RITuaiS

Existem diversos rituais que invocam a força e a sabedoria dos Ances-
trais, sobretudo os torés, os rituais nas furnas e os rituais de pajelança. 

 
O tOré

O toré tem como objetivo principal a invocação da força espiritual dos 
Ancestrais. Nas suas canções são chamados de “Índia Guerreira”, “Caboclinha 
da Jurema”, “Cabocla de Pena” ou “Rei dos Tapuia Canindé”. A invocação dos 
Ancestrais no toré pode levar a estados de transe dos participantes, sentindo 
uma forte presença espiritual. O toré no qual todos os presentes comparti-
lham essa experiência da presença dos ancestrais é chamado de “toré forte”, 
ou seja, um toré que conseguiu atingir o objetivo de invocar a força, a sabedo-
ria, a proteção e a cura dos Ancestrais.

rituais nas Furnas

As chamadas furnas são pequenas grutas, onde em tempos remotos, 
os antepassados dos Potiguara procuravam refúgio contra as perseguições 
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que eles sofriam. O sofrimento compartilhado e a união do povo, vivencia-
dos nesses lugares os tornaram lugares sagrados onde o espírito e a força dos 
ancestrais estão sempre presentes. Por essa razão, as furnas são visitadas por 
pessoas que procuram o contato e a força dos ancestrais, além da realização 
de rituais coletivos para venerar e invocá-los. Todo ano, no dia 19 de abril, dia 
dos povos originários do Brasil, muitos Potiguara reúnem-se para celebrar o 
ritual na furna na proximidade do terreiro sagrado da aldeia de São Francisco 
para celebrar o ritual. Nessa ocasião, os anciãos, pajés e caciques presentes 
entram na furna, rezando e cantando, fazendo uso da fumaça do cachimbo, 
para invocar a força dos Ancestrais.

a Pajelança

A pajelança é um ritual de cura tipicamente realizado por um pajé. Exis-
tem entre os Potiguara alguns homens e mulheres que são chamados de pa-
jés. Nesses rituais, os espíritos dos ancestrais servem como mestres que guiam 
e curam. Os ancestrais comunicam-se com os pajés através da incorporação 
(quando um espírito ancestral toma posse do corpo do pajé) ou por via de 
visões em sonhos e no estado de transe, ou seja, em estados de consciência 
alterada capaz de enxergar e agir no mundo do além, no mundo invisível e 
imaterial onde vivem os encantados. São os Encantados, os espíritos dos An-
cestrais que identificam a doença e que indicam as plantas para curar a pessoa 
adoentada. E em muitos casos, foram os Encantados que ensinaram às reza-
deiras e aos pajés os segredos do trabalho espiritual.
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Existem três reinos encantados, cada um representando um ambiente natural,
não dominado pelo homem; juntos, os reinos encantados representam

o poder vital e letal da Mãe Natureza.

aS maTaS, a CoMadrE flORzInHa E O
CaboCO do maTo

As matas, florestas e os tabuleiros são o ambiente natural terrestre onde ha-
bitam os animais silvestres e os ancestrais, de onde se retira as plantas medicinais; 
seus duendes são a Comadre Florzinha e o Caboclo ou também chamado Pai do 
Mato que as protegem.

A Comadre Florzinha é um ser encantado conhecido em grande parte da 
zona da mata no Nordeste brasileiro, especialmente entre a população campone-
sa da região entre Recife e Natal, que é de grande importância para a relação dos 
Potiguara com a natureza. Muitos Potiguara relatam de encontros com a Coma-
dre, sobretudo na infância e durante a caça. Segundo os relatos, a Comadre é uma 
menina indígena com longo cabelo preto e liso, que anda desnuda pela mata, 
protegendo os animais, que gosta de fumo, mingau e coisas cheirosas, mas que 
odeia pimenta. Algumas pessoas contam que Comadre Florzinha anda montada 
nos animais, sobretudo no tatu, que é o seu cavalo. 

A sua presença manifesta-se em tranças que ela faz nos rabos e nas crinas 
dos animais e nos assobios que ela solta; Além de desorientar os caçadores des-
respeitosos, dar surras de ortiga neles e nos seus cachorros. 

 De forma geral, a Comadre Florzinha é um ser que goza de bastante sim-
patia entre os Potiguara, sobretudo entre as mulheres, as vezes causando um 
pouco de medo nas suas aparições, porém, geralmente sendo percebida como 
uma espécie de parceira, um espírito bom que dá suporte. 

Para os caçadores, a Comadre impõe bastante respeito e um certo receio, já 
que a sorte na caçada depende da boa vontade dela, mas também por temerem 
os castigos dela caso ela se sentir desrespeitada. Quando desrespeitada, a Coma-
dre pode causar doenças ou dar uma “pisa” que pode até causar a morte súbita.

Portanto, é preciso evitar relação sexual e realizar um ritual antes da caçada, 
fazer oferendas e pedir licença para ganhar a cumplicidade da Comadre Florzi-
nha, para ela mostrar a caça aos caçadores. Dizem alguns que o caçador deve 
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deixar escapar a primeira presa que encontrar, e somente pode atirar no segundo 
animal que cruzar o seu caminho.

Mas a Comadre é também temida pelas mulheres por ter o hábito de apa-
recer aos caçadores como linda mulher capaz de encantar os maridos, para le-
vá-los para o reino encantado dela. Conta-se que a Comadre, há muito tempo, já 
foi um ser encarnado, ou seja, uma pessoa normal, uma menina que se perdeu 
nas matas onde ela acabou morrendo. Desde então, o seu espírito continua pe-
rambulando as matas na forma da Comadre Florzinha.

O Caboclo do Mato é o protetor das plantas, sobretudo as plantas medici-
nais. Quando alguém quer retirar remédios da mata precisa manter um resguar-
do sexual e fazer o pedido a ele para que as plantas não morram e não percam 
o seu poder de curar.

São poucas as pessoas que falam do Caboclo do Mato quem é conhecido 
mais por pessoas que lidam com a cura das plantas. Dizem que ele aparece às 
vezes como um índio velho ou em forma de passarinho, como uma sombra ou 
como um arrepio. 

CuIdadoS e RITuaiS

As matas são o lugar onde se busca o contato com a Mãe Natureza, com 
os ancestrais, com os encantados, onde se acha as plantas medicinais e a caça. 
Antigamente se dançava o toré nas matas, onde o toré é forte, como dizem os 
troncos velhos.

Apesar de ser uma entidade boa, a Comadre Florzinha exige respeito e cuida-
do consigo. O caçador que sempre deposita um mingau, um alecrim ou um fumo 
no tronco de uma árvore para ela e que se aproxima às matas com um ar de respeito 
sempre terá boa sorte nas caçadas. Porém, a pessoa desrespeitosa que não lhe faz 
oferendas, xinga nas matas e maltrata os animais será castigada com surras de orti-
ga, com perda de orientação nas matas, péssima sorte na caça, e às vezes até com 
“pisas” pesadas que podem, no limite, levar à morte. Mas existe também um perigo 
para quem coloca oferendas para a Comadre, já que alguém pode trocar a oferenda 
ou sujar com pimenta e a Comadre pode se vingar do amigo inocente com castigos.

Para que os cachorros tenham força e não percam a orientação, prepara-
-se um defumador com alecrim, pimenta e pele de tatu, e, em seguida passa-se 
o focinho do cachorro nessa fumaça. Isto também evita que o cão seja alvo de 
surras da Comadre.

Ela, como os outros encantados, também é guia e mestre espiritual, apare-
cendo em sonhos e estados de transe para dar recados e ensinar plantas de cura.

o mangUe E O Pai do mangUe

O mangue é um ambiente mágico, a natureza selvagem em toda a sua exu-
berância e inospitalidade, com as suas raízes trançadas, cheias de ostras cortantes, 
entre lama e água infestado de mosquitos que picam dolorosamente a quem se 
atreve adentrar nesse reino encantado. Aqui fica claro que é um ambiente onde a 
natureza domina e onde o ser humano é um mero visitante. É um universo místi-
co onde a nossa mente não se garante, onde é fácil se perder e onde acontecem 
coisas sobrenaturais.

O Pai do Mangue, como a Comadre Florzinha, é um ser encantado conheci-
do pela população ribeirinha que vive entre Recife e Natal, é de grande importân-
cia para a relação dos Potiguara com a natureza. 

O pai do Mangue é o dono e protetor do mangue e dos seres que lá vivem. Exis-
tem relatos sobre aparições do Pai do Mangue, porém com menor frequência que no 
caso da Comadre Florzinha. O Pai do Mangue é um ser que causa medo e estranha-
mento, apesar de não ser um espírito maligno, fato que provavelmente é devido à sua 
aparência e do ambiente inóspito que ele domina. É descrito como homem com cha-
péu grande e que fuma cigarro, ou as vezes carrega uma tocha, vestido de roupa esti-
lo catador de mangue, ou em outros casos anda nu, equipado com samburá. Às vezes 
aparece andando de canoa, outras vezes surge das águas ou simplesmente aparece 
sentado num tronco. O Pai do Mangue é muitas vezes descrito como homem negro 
pela população ribeirinha entre Recife e João Pessoa, para os Potiguara ele aparece 
como índio velho. Além da aparência humana, o Pai do Mangue pode se transformar 
também em animais que vivem no mangue, como o aratu ou o caranguejo.

CuIdadoS e RITuaiS

Na vida dos Potiguara, o mangue tem uma função central como fonte de 
alimento. É graças ao mangue que entre os Potiguara ninguém morre de fome, 
nem os mais pobres. O mangue não tem dono e é aberto para todos, e os que 
se arriscam adentrar oferece uma grande variedade de alimentos, como o caran-



44     COSMOLOGIA E ESPIRITUALIDADE POTIGUARA COSMOLOGIA E ESPIRITUALIDADE POTIGUARA     45

guejo, o aratu, o guaiamum, a ostra, além de diversos tipos de peixe. Portanto, 
existe entre os Potiguara e o mangue uma relação de amor e ódio, gratidão e sofri-
mento, pois, por mais que o mangue já tenha garantido a sobrevivência de muita 
gente, sobretudo dos mais velhos, o trabalho nele pode ser muito sacrificante e 
as vezes também perigoso. Há inúmeras histórias de pessoas que se perderam no 
mangue, afogaram-se na maré, canoas que viraram, além dos frequentes aciden-
tes com as ostras, causando feridas graves nos pés de quem esbarrou em uma de-
las. É por isso que os Potiguara sempre se aproximam do mangue com um certo 
receio e com muito cuidado. Como a sorte do trabalho no mangue depende da 
benevolência do Pai do Mangue, esses cuidados envolvem rituais e dádivas, além 
de um certo código de conduta no mangue para conquistar a sua benção. Leva-
-se cachaça e fumo para serem depositados num tronco e evita-se dizer nomes 
e palavrões, além de manter uma postura de respeito e atenção para os sons e 
movimentos no mangue. Caso aconteça algo estranho o pescador deve procurar 
conversar com o Pai do Mangue, afirmando que não tem medo e que chegou 
com boas intenções, ou então, sair do mangue de forma mais rápida possível.

Conta-se que o Pai do Mangue também já foi um homem vivo que se per-
deu no mangue e depois de morto acabou tornando-se um ser encantado.

 

aS ÁgUaS E a mãe d´água

Os Potiguara, povo pescador conhecido como “comedores de camarão” que 
há muitos séculos habitam no litoral, numa área rica em rios e mangues, mantém 
uma relação especial com as águas que fornecem uma boa parte da alimentação. 
Como os demais elementos da natureza, as águas, o mar, os rios e as cachoeiras, 
lagoas e os mangues, representam a abundância e a força divina da Mãe Natureza 
e de Deus Tupã. 

As águas são o reino da abundância, da riqueza, da beleza e da pureza, onde 
habitam a sereia, também chamada de “mulher cobra” e a Mãe d´Água, ambas 
seres que já foram humanos, mas na sua infância tornaram-se seres encantados. 

A Mãe d´Água é um ser conhecido entre a população ribeirinha em várias 
partes do Brasil. A imagem da Mãe d´Água é provavelmente fruto de uma ressig-
nificação da Iara e outros seres fantásticos das águas de origem indígena, com 
influências da mitologia europeia sobre as sereias e sirenas.

Como as outras águas, o mar é dominado pela Mãe d´Água, sendo que esta 
transita entre as diversas águas em forma de uma estrela cadente ou através de 
uma canoa. Tem pessoas que entendem que a Mãe d´Água e a sereia são seres 
diferentes, já outras pessoas acham que a Mãe d´Água se transforma em sereia 
quando está no mar. De todas as maneiras, os dois seres encantados compar-
tilham diversas caraterísticas: São mulheres lindas com cabelos longos e olhos 
escuros, porém, da cintura para baixo com corpo de peixe, que encantam os ho-
mens com a sua beleza e com as suas belas canções, que gostam de oferendas 
cheirosas e gostosas, costumam ficar sentadas numa pedra admirando a lua. Po-
rém, ha pessoas que viram a Mãe d´Água e a descrevem como menina indígena 
de cabelos longos e pernas normais, sem ter o aspecto da cauda de peixe.

CuIdadoS e RITuaiS

É importante sempre aproximar-se das águas com muito respeito, pois são 
dotadas de muito poder e força. Em termos de cuidado o mar se destaca pelo seu 
papel especial que exige cuidados específicos comparado com as águas doces. 

CuidadOs e rituais COm O mar

O ritmo da maré orienta as mais diversas atividades, como por exemplo a 
produção de óleo de coco, mesmo em aldeias distantes do mar, onde os habitan-
tes mais velhos ainda conseguem identificar a maré somente através da posição 
das estrelas. O mar aparece em rezas e nas canções do toré, e existe a antiga tra-
dição de dançar o toré à beira-mar, de preferência na lua cheia. Nos últimos anos 
surgiu a tradição de realizar a formatura do colégio indígena Pedro Poti da aldeia 
São Francisco na barra do Camaratuba, onde o mar representa o elemento da 
água durante o ritual.

O mar é considerado um ser vivo, e quem tiver muita paciência e atenção 
pode vê-lo dormir por alguns segundo. Há quem vai à praia para fazer pedidos a ele.

O mar é também representado pelo pássaro guarapirá, o pássaro da felici-
dade, igualmente invocado pelas canções e danças do toré. 

CuidadOs e rituais COm a mãe d´Água

A Mãe d´Água é a dona e a protetora das águas e dos seres que nelas vivem, 
e portanto, exige respeito e certos cuidados, sobretudo para ter sorte na pesca. 
O pescador que respeita a Mãe d´Água vai levar fumo, perfume ou comidas sa-
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borosas como oferenda para atrair a sua simpatia e ter uma pesca farta. Como os 
outros encantados, a Mãe d´Água é um ser de caráter ambivalente, ora ajudando, 
ora colocando em perigos. No caso dos pescadores, existe o perigo de serem en-
cantados pela sua beleza e canção, que pode levá-los a perder a sua consciência e 
seguir à Mãe d´Água para viver com ela no fundo das águas. 

A Mãe d´Água também representa um grande perigo para as crianças 
quando ela se admira de uma delas, causando mal olhado resultando em fraque-
za e febre que podem levar até a morte da criança. A criança que vai tomar banho 
no rio ou na lagoa e adoece é levada para um benzedor, uma benzedeira ou um 
pajé para realizar um ritual de cura com rezas, defumadores e plantas medicinais. 
As pessoas que já foram admiradas pela Mãe d´Água devem evitar o contato com 
a água, sobretudo quando continuam sonhando com a Mãe d´Água e sentem 
muito vontade de entrar nas águas, para evitar que a Mãe d´Água as leve para 
o seu reino no fundo das águas. Existem até relatos de casos que a Mãe d´Água 
sequestrou a alma de crianças. Nesses relatos, ela apareceu na forma de uma linda 
mulher ou menina na beira do rio onde as mulheres vão com as suas crianças para 
lavar a roupa. Ela atrai uma criança com o seu canto, dando carinho nos cabelos 
dela, encantando e levando-a consigo para sempre ao reino das águas.

 Como os outros encantados, a Mãe D´Água já foi um ser humano que se 
encantou pelas águas e depois de morta acabou tornando-se um ser imortal.

ouTRoS agEnteS ImaTERiaiS:
EneRgIaS ou forçaS

Na cosmovisão tradicional Potiguara, o mundo material é movido por 
forças imateriais. Deus Tupã, a força vital da natureza, os encantados, todos 
são forças imateriais que interferem no mundo material. O conceito de força 
ou de energia é onipresente no pensamento Potiguara, elemento chave para 
compreender a relação entre o mundo material e o mundo imaterial.

o eSPírito e PEnSaMEnTO

De forma geral, tudo que existe tem uma dimensão imaterial, uma ener-
gia ou força. E assim como os encantados podem causar as chamadas doenças 

de alma como o mal olhado, pessoas mortais também podem, inclusive invo-
luntariamente, causar doenças ou efetuar curas. É o espírito da pessoa, en-
quanto energia positiva ou negativa, pode causar o mal olhado, o olho gordo, 
o enguiço, o quebrante, o empansamento, ou então, facilitar a cura. 

De certo modo o espírito da pessoa não é a mesma coisa que a mente, 
ou seja, o pensamento consciente. Uma pessoa pode conscientemente que-
rer o bem de uma outra pessoa, porém, o seu espírito pode admirar-se dela 
e causar mal olhado, prejudicando alguém sem que a pessoa que causou o 
mal tenha consciência disso. Isso porque a mente consciente age no plano 
do material e o espírito no plano imaterial, duas dimensões com regras dife-
rentes. Diferentemente da consciência humana, o espírito não tem maldade, 
desconhecendo a diferença entre o bem e o mal, parecido com os animais e 
as crianças pequenas. Após a morte, a mente desaparece junto ao corpo e o 
espírito permanece.

Ao mesmo tempo, o próprio pensamento representa uma energia ima-
terial, positiva ou negativa, que pode provocar cura ou doença, sorte ou azar, 
tanto da própria pessoa quanto de outras pessoas. Pensar negativamente tem 
efeitos negativos, e pensar positivamente efeitos positivos. O próprio Pensa-
mento tem força, é energia imaterial com poder de manipular o mundo ma-
terial, sobretudo quando invoca os seres imateriais e o poder de Deus Tupã, 
fazendo uso da força da fé. 

Com tudo, a relação entre espírito e pensamento consciente é bastante 
vaga e há pessoas que argumentam que são somente dois aspectos de uma 
coisa só.

a PalaVra

A Palavra tem força. O pensamento transformado em palavra representa 
uma manifestação da força imaterial do pensamento no mundo material, e por-
tanto, uma materialização objetiva potencializando ou inibindo os efeitos do pen-
samento. É por isso que a reza e a canção têm poder. E é por essa razão que não se 
deve contar os sonhos quando queremos que eles se tornem realidade, e porque 
se conta os sonhos ruins para um árvore desejando que eles não se realizem.
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aS BruxaS de coquEirInHO

Conta-se que na aldeia de Coqueirinho, localizada no encontro dos rios 
Mamanguape e Sinimbu com o mar, haviam bruxas que deixaram plantas des-
conhecidas na região e que andavam de canoa, fazendo sete léguas com cada 
remada. Existe também um antigo cemitério na aldeia popularmente chamado 
“Cemitério das Bruxas”. Esse mito relata a história das mulheres curandeiras que 
foram perseguidas pela inquisição, algumas sendo mortas e outras fugindo de 
canoa e deixando as suas plantas de cura na região. Mas hoje a maioria das 
pessoas acha que as bruxas são aliadas ao Satanás, que andam nuas à noite, 
fazendo maldade, transformando-se em outros seres e que sabem voar.

As bruxas aparecem também como sequestradoras de crianças pagãs. As 
parteiras defumam as crianças logo após o parto, algumas deixam uma tesoura 
aberta e uma agulha debaixo dos travesseiros das crianças para que não sejam 
sequestradas pelas Bruxas.

Segundo relatos de algumas pessoas as Bruxas ainda existem, são mulhe-
res que se tornaram bruxas por serem a única filha, entre sete irmãos homens. 
E tem pescadores que afirmam terem visto as Bruxas remando na canoa delas.

LObISOMEm

Segundo muitos Potiguara existem, até hoje, pessoas que se transformam 
em Lobisomem. Essas pessoas começaram a rezar para Satanás, rogando que 
se transformassem em Lobisomens depois de meia noite. Os Lobisomens são 
descritos como bichos escuros e cabeludos que podem atacar quando toparem 
com uma pessoa. Tem diversos relatos de pessoas que voltaram para casa meio 
cabeludos e os narradores sabem identificar pessoas específicas que se trans-
formam em Lobisomem. Transformar-se em Lobisomem pode ser uma tradição 
que passa de pai para o filho, e de todas as formas é uma decisão consciente que 
depende da vontade da pessoa, assim tem casos de pessoas que deixaram de se 
transformar em lobisomem.

o gritadOR

Existem relatos sobre a aparição de um Gritador em diversas aldeias, os 
moradores contam que esse aparecia de vez em quando esperando a vítima 
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em certo lugar, em outros casos descia a rua gritando. Dizem alguns que o 
gritador é uma pessoa assassina que carrega a alma da sua vítima nas suas 
costas. Querendo livrar-se desse peso, ele grita para atrair uma pessoa e jogar 
o morto nas costas dela. Por isso, quando se escuta o gritador deve-se escon-
der rapidamente, pois, se o Gritador jogar o morto nas suas costas, vai ter que 
viver com esse peso pelo resto da vida.

a mão CabELuda e o teSouRo da LagOa enCantada

Dizem algumas pessoas, que em certas águas existe uma mão cabe-
luda que arrasta para o fundo quem se atreve em banhar ali, sobretudo 
quando fala palavrões. Existem contos sobre pessoas que morreram afoga-
das pela Mão Cabeluda no rio Sinimbu, um dos principais rios no território 
Potiguara, e na Lagoa Encantada localizada ao lado da aldeia Lagoa do Mato. 
Há um mito sobre essa lagoa, dizendo que no fundo das suas águas está es-
condido um tesouro com muito ouro e pedras valiosas, protegido por uma 
mão cabeluda. O mito conta que um dia um pescador, indo para a maré, 
passou ao lado da lagoa quando a encontrou toda seca, no meio dela estava 
um tesouro, todo exposto e brilhando no sol. O pescador foi depressa buscar 
os seus parentes para que todos pudessem compartilhar do tesouro. Porém, 
quando retornou acompanhado, as águas da lagoa tinham voltado ao nor-
mal, cobrindo todo tesouro, pois, segundo o relato, ele só pode ser resgata-
do pela pessoa escolhida. Os parentes ridicularizaram o pobre pescador, não 
acreditando na sua história.

São migUeL

Os Potiguara têm a grande tradição de festejar os dias das padroeiras e 
dos padroeiros das suas aldeias, sendo a festa maior e mais antiga a festa de 
São Miguel, padroeiro da aldeia com o mesmo nome, aldeia mais antiga situa-
da no alto logo atrás da cidade da Baia da Traição. A estátua original do santo 
encontrava-se na antiga igreja de São Miguel, construída ainda no século XVI, 
mas a igreja acabou desabando, e assim a estátua do santo foi levada para a 
igreja da aldeia de São Francisco, onde se encontra até hoje. 

Existe um mito, que havia um menino Potiguara que morreu sem ser 
batizado e cuja cova começou a rachar em forma de cruz. Assustados pelo 

fenômeno, os parentes desenterraram o menino e encontraram o seu corpo 

completamente intacto, sem sinais de putrefação, como se ainda estivesse 

vivo. Assim, a criança foi levada para a igreja, já que naquele estado não podia 

ser enterrada novamente. Porém, no outro dia, o corpo do menino havia su-

mido e foi procurando por toda parte. Mais tarde, encontraram-no novamente 

em sua cova. Levaram o corpo outra vez para a igreja e repetiu-se a mesma 

história, com o menino voltando misteriosamente para a sua cova. Sem saber 

solucionar este caso estranho, o padre resolveu levar o corpo do menino para 

o Vaticano. Voltando de lá, ele trouxe a imagem de São Miguel. Dessa forma, o 

menino índio encantado voltou em forma do santo padroeiro, um santo ver-

dadeiramente Potiguara.

a BalEia

Alguns troncos velhos contam que a baleia, como também a sereia, já 

foi um ser humano que se admirou pelo mar, acabando por se transformar 

em um ser aquático. Essa é a explicação da baleia parir e amamentar os seus 

filhos, tal como os seres humanos.

o BOTo

Como a baleia, o boto também já foi um ser humano, um lindo homem 

guerreiro. Desprezado pelo seu grande amor, uma mulher belíssima, desacre-

ditado do amor, ele foi morar no mar, transformando-se em boto. Às noites ele 

volta em forma humana, um lindo homem que encanta as mulheres, levando-

-as para o mar ou deixando-as grávidas.

O mito do boto, provavelmente de origem indígena, é conhecido em 

grande parte do Brasil, sendo contado em diversas versões dependendo da 

tradição local. 
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o tOré

O toré é uma tradição antiga de todos os povos indígenas do Nordeste que 
remonta às danças circulares presentes em praticamente todos os povos indí-
genas das Américas. Entre os Potiguara, o toré é realizado em diversas ocasiões, 
quando é preciso demostrar a presença, a força e a união do povo, assim como em 
momentos de reverência e cura.

No início do toré, as lideranças e os pajés se reúnem no centro dos círculos, 
formados pelos demais participantes para realizar o ritual de abertura. Durante 
esse ritual as lideranças se ajoelham, tocando o chão com as mãos, rezando o “Pai 
Nosso”, muitas vezes em tupi, fumando o cachimbo e acendendo um defumador 
com ervas sagradas. Depois desse ritual uma das lideranças toma a palavra e faz 
um discurso sobre o valor da cultura, da natureza, de Deus e dos ancestrais, sau-
dando, assim, todos: os elementos da natureza e todos os povos. 

Após o rito inicial, as lideranças entoam os cânticos do toré acompanhados 
pelo bombo e o pífano, sacudindo os seus maracás e a dança se inicia. Quando 
são muitos os participantes, formam dois ou três círculos de pessoas, um dentro 
do outro, invertendo o sentido do passo de cada círculo de forma intercalada. De 
regra, o centro e o círculo interior é formado pelas lideranças, caciques e pajés; 
o segundo círculo é formado pelos adultos e o último pelos jovens e as crianças, 
mas sem que seja uma separação estrita, muitas vezes misturando velhos com 
mulheres, homens e crianças no mesmo círculo. 

Existem muitos cânticos típicos para o toré Potiguara, alguns muito antigos, 
outros mais recentes, alguns inspirados por cânticos de outros povos nordestinos.

Dizem os troncos velhos que antigamente o toré era realizado nas matas na 
região da aldeia São Francisco, também chamada por alguns de “Aldeia Mãe” por 
ter sido o refúgio de muitos Potiguara durante os tempos sombrios dos Lundgren, 
lembrado como “tempo da amorosa”. Durante esses rituais reuniam-se participan-
tes de várias aldeias para tomar o cauim (bebida tradicional fermentada de caju 
ou oliveira, também conhecido como jamelão), dançar e cantar o toré. 

Mas hoje o toré é praticado na maioria das aldeias, principalmente nas fes-
tividades e nos eventos de maior visibilidade, sendo um dos principais símbolos 
da luta do povo pela sua continuidade e os seus direitos. Durante o processo de 
luta junto aos outros povos foram adotadas algumas canções e o hábito de beber 
o vinho da jurema durante o ritual ao invés do cauim. 
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Mas o toré é muito mais de que um símbolo! O toré tem como objetivo 
principal a invocação da força espiritual dos Ancestrais. Nas suas canções 
são chamados na forma da Índia Guerreira, da Caboclinha da Jurema, da 
Cabocla de Pena e do Rei dos Tapuia-Canindé. A invocação dos Ancestrais 
no toré pode levar a estados de transe dos participantes, sentindo uma forte 
presença espiritual. O toré no qual todos os presentes compartilham essa 
experiência da presença dos ancestrais é chamado de “toré forte”, ou seja, 
um toré que conseguiu atingir o objetivo de invocar a força, a sabedoria, a 
proteção e a cura dos ancestrais.

 Em alguns rituais de toré, esses “mestres” podem manifestar-se em al-
gumas pessoas com mediunidade forte, tomando posse dos seus corpos por 
minutos ou até várias horas, dançando e cantando na roda do toré. Os espíritos 
que dessa forma incorporam no corpo da pessoa, que serve como médium, co-
meçam a trabalhar, dando conselhos e curando as pessoas presentes no ritual. 
Nessas ocasiões, o médium começa a cambalear, estremecer, posteriormente 
mostra uma atitude e uma voz diferente do hábito normal da pessoa incorpora-
da, mas típica daquele ser encantado. Frequentemente, a entidade manifestada 
vai dançar energicamente, pedir o vinho de jurema e o cachimbo para defumar 
o ambiente e as pessoas necessitadas com fins de proteger e curar5. 

O toré é de grande importância para a continuidade do povo, já que re-
presenta o principal ritual coletivo de origem indígena entre os Potiguara.

a Reza

A reza é um ritual de cura muito comum entre os Potiguara, geralmen-
te praticado pelas rezadeiras e pelos benzedores. Além do “Pai Nosso”, da “Ave 
Maria”, o “Credo” e outras rezas canônicas, a rezadeira ou o rezador pronuncia 
diversos versos mágicos, sempre invocando o poder de Deus, de Jesus Cristo, 
da Nossa Senhora da Virgem Maria e de diversos Santos, além de invocar os 
encantados ou espíritos de luz. 

5 Vale mencionar que a maioria dos torés não visam a incorporação de seres imateriais e que existe um debate 
entre os Potiguara sobre a legitimidade da prática da incorporação de entidades e até do uso da jurema. Os 
porta-vozes dessa crítica entre os Potiguara identificam essas práticas como elementos do culto do catimbó e 
ressaltam que a incorporação é uma prática espiritual oriunda da África e que não temos relatos do uso da jure-
ma entre os povos Tupi antes do século XIX, ou seja, que o uso da jurema seria uma prática oriunda dos povos 
indígenas do ramo Gê que vivem nos sertões.

É importante notar que a força da reza que cura vem diretamente de Deus 
e a rezadeira ou o benzedor é meramente o veículo humilde dessa força divina. 

Os versos das rezas variam entre os diversos praticantes, dependendo da 
doença a ser tratada, e não podem ser reveladas para qualquer pessoa, são man-
tidas em segredo para evitar que percam o seu poder.

A reza é aplicada sobretudo em crianças, mas também em adultos e ido-
sos quando for necessário. Rezas geralmente são indicadas para doenças de 
alma, ou seja, mal-estares causadas pela energia negativa de outras pessoas 
ou seres imateriais, como por exemplo a Mãe D´Água ou um ancestral que se 
admirou da vítima. Porém, também são aplicadas para diversas doenças de cor-
po, sobretudo espinhela caída, dor de cabeça, dor de dente, engasgo, ferida de 
boca, cobreiro e outras. 

Durante a reza, muitas rezadeiras fazem uso de um ramo de mangerioba 
ou pião roxo que é passado na frente e nas costas do paciente em forma de cruz 
durante a reza. O fato das folhas murcharem durante esse processo é sinal da pre-
sença de energias negativas que foram retiradas através reza. 

Segundo algumas rezadeiras, é importante que cada reza seja realizada na 
hora certa, uma de manhã, outras na parte da tarde, já outras antes do sol sair ou 
depois dele se pôr. 

Muitos rezadores mantém o resguardo antes de rezar, evitando atos sexuais 
durante três dias, para manter um estado de pureza. É muito importante que o pa-
ciente mantenha os mesmos cuidados que o rezador, sobretudo o resguardo e a 
aplicação das plantas medicinais prescritas pelo rezador. Caso contrário, o mal re-
tirado do paciente recai sobre o rezador, causando sofrimento e até a morte dele.

a PajELança

Tal como as rezadeiras, os pajés também realizam rituais com rezas, prepa-
ram e aplicam remédios à base de plantas e animais. Porém, diferentemente das 
rezaderias, os pajés têm uma função importante nos rituais coletivos de espiri-
tualidade, sobretudo no toré; Como defensores da espiritualidade e da cultura do 
povo Potiguara, os pajés procuram também na cura valorizar os elementos de ori-
gem indígena. Utilizam o tambor, o maracá e o cachimbo nos rituais de cura, além 
de manterem um forte vínculo com os seres materiais e imateriais da natureza. 
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Existem notáveis diferenças individuais entre as práticas de cada pajé, 
porém, todas essas práticas têm como finalidade invocar a força dos Encanta-
dos, de Deus Tupã e da Mãe Natureza, com fins de proteger, fortalecer e curar 
as pessoas e a comunidade. 

Apesar da sua importância histórica na época da conquista, os pajés 
atuais são um fenômeno recente e as suas práticas reúnem elementos da 
antiga tradição das rezadeiras, do catimbó e do panindigenismo6, com cada 
pajé trabalhando esses elementos de sua maneira e segundo os seus ensina-
mentos espirituais. Mas cada pajé teve um chamado, geralmente uma doença 
causada por uma sensibilidade espiritual fora do comum e ainda não desen-
volvida, obrigando-o a desenvolver a sua espiritualidade e assumir o ofício de 
uma pessoa que cura espiritualmente. Ser pajé não é opção, é obrigação de 
quem foi escolhido.

De forma geral, os rituais de pajelança fazem uso da reza, falada ou can-
tada, do cachimbo, de plantas sagradas e do transe, podendo incluir outros 
elementos, como o bombo, a dança e a incorporação de espíritos mestres.

Nesses rituais, os espíritos dos ancestrais servem como mestres que guiam 
e curam. Os ancestrais comunicam-se com os pajés através de visões em sonhos 
e no estado de transe, ou seja, em estados de consciência alterada capaz de 
enxergar e agir no mundo do além, no mundo invisível e imaterial onde vivem 
os Encantados. São os Encantados que identificam a doença e que indicam as 
plantas para curar a pessoa adoentada. E em muitos casos, foram os Encantados 
que ensinaram às rezadeiras e aos pajés os segredos do trabalho espiritual. 

 Vale ressaltar que existem estados de transe bastante diversos, depen-
dendo do momento e do ensinamento do pajé. 

É muito comum que uma pessoa sensível “arreie”, ou seja, que ela apa-
rentemente perca a sua consciência, ficando sem reação, às vezes deitada, às 
vezes sentada. Nesses momentos de transe a consciência do médium passa 
para o mundo do além, recebe visões, avisos e, por vezes, realiza viagens espi-
rituais, deixando o seu corpo para trás por alguns segundos ou minutos. 

Em outros momentos um médium pode ficar “manifestado”, ou seja, 
pode incorporar um espírito ou uma entidade. Neste caso a pessoa vai perder 
a sua consciência, seu corpo vai estremecer, cambalear e finalmente assumir 

6 O panindigenismo é a ideia de que todos os povos indígenas das Américas tenham uma matriz cultural em co-
mum, justificando que povos de regiões muito distantes trocarem elementos culturais como se fossem todos da 
mesma origem, como por exemplo os pescadores de sonhos oriundos de povos norte-americanos, da ayawasca 
dos povos andinos e da Amazônia, o conceito da Pachamama dos povos andinos, os cocares enormes de estilo 
norte-americanos, o conceito do “xamanismo”, entre outros.

um comportamento e uma voz diferente do seu hábito comum, muitas vezes 
dançando e fumaçando com o cachimbo. Já não é a pessoa em consciência 
quem está agindo, mas a entidade que tomou posse do seu corpo. 

Essa última forma de transe é associada, por alguns, com a tradição do 
Catimbó, culto sincrético, provavelmente de origem indígena, com fortes in-
fluências católicas e afro-brasileiras. O Catimbó provavelmente veio da região 
de Alhandra (município na região sul do litoral paraibano), território tradicio-
nal do povo Tabajara, está presente entre os Potiguara há muito tempo e é 
praticado até hoje por alguns. Devido à demonização dos cultos afro-brasilei-
ros por parte das igrejas, o Catimbó é rechaçado por muitos Potiguara como 
algo maligno, consequentemente enfraquecendo também as práticas tradi-
cionais do toré, da pajelança e da reza, que por muitos são associados com 
a prática do catimbó. De fato, existem alguns pajés e rezadores que também 
praticam o catimbó ou o culto da jurema (uma vertente nordestina da um-
banda embasada no catimbó), porém, trata-se de coisas separadas, apesar de 
compartilharem alguns elementos como o uso do cachimbo, da jurema, e por 
vezes a incorporação de espíritos mestres. 

É importante ressaltar que a visão negativa do catimbó é justificada por 
ser associado à feitiçaria, isto é, a prática de magia e sortilégios para prejudicar 
outras pessoas. Porém, existem muitos juremeiros (umbandistas) e catimbo-
zeiros que somente usam as suas habilidades para curar e jamais trabalham 
para prejudicar outros, e mesmo que, em teoria, existisse essa possibilidade, a 
prática de todos os pajés tem sido a de curar em função de Deus Tupã. 

Aliás, não é preciso ser catimbozeiro ou pajé para prejudicar uma ou-
tra pessoa espiritualmente, já que na cosmologia Potiguara, qualquer pessoa 
pode causar mal olhado, até sem querer, sobretudo quando sente inveja, raiva 
ou ciúmes de outra pessoa. E é o pajé ou a rezadeira quem pode retirar o olha-
do através da sua ciência e fé em Deus Tupã.

oS CultoS CriSTãOS

Apesar de um crescente número de protestantes na comunidade, tra-
dicionalmente, a cultura Potiguara é dominada pelo catolicismo. Portanto 
existem diversas festividades tradicionais de origem católica no calendário 
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Potiguara que atraem um número significativo de pessoas, sobretudo nas no-
venas e festas dos padroeiros das aldeias. Entre as festas dos Santos Padroei-
ros destaca-se a festa de São Miguel, protetor guerreiro do povo Potiguara, 
que acontece no mês de setembro nas aldeias de São Miguel e São Francisco. 
É tradição que durante a novena de São Miguel em São Francisco se dance 
o toré, e na aldeia São Miguel a estátua do Arcanjo é coroada com um cocar, 
unindo durante esses ritos elementos de origem ocidental com elementos da 
própria cultura tradicional Potiguara. 
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COnSIdeRaçõES FinaiS

Quando se fala em cultura, mitologia, cosmologia e saberes indígenas mui-

tas vezes estes são apresentados como algo do passado ou à beira da extinção, 

tidos como ultrapassados e inferiores ao modo moderno e “científico” de explicar 

o mundo. Porém, não podemos esquecer que os povos originários sobreviveram 

durante milênios tendo como base unicamente seus saberes. 

O mundo moderno, por sua vez, nasceu há poucos séculos e se expandiu 

em escala planetária à força das balas e dos canhões dos impérios colonialistas da 

Europa. Avançando seus domínios a partir do aproveitamento errôneo de inven-

ções de outros povos, como a pólvora e a bússola criadas pelos chineses, conquis-

taram e submeteram povos do mundo todo à cosmovisão ocidental, ao cristia-

nismo e, posteriormente, à ciência moderna, entendida como modelo “universal”. 

O sangue e fogo formam os argumentos “mais convincentes” para os povos 

abdicarem dos seus saberes, das suas cosmovisões, das suas espiritualidades, das 

suas línguas, das suas culturas.

É importante relembrar essa realidade histórica para compreender o valor 

e o alcance da continuidade e da vivência da própria cultura para os Potiguara, 

pois para eles sua cultura não é a mera realização de apresentações folclóricas, 

mas sim a experiência do mundo a partir de um olhar próprio, uma perspectiva 

Potiguara da vida, diferente daquela imposta pela cultura dominante e propaga-

da pela máquina ideológica do capitalismo global (sobretudo a mídia de massa e 

as escolas não-diferenciadas). No dia em que a visão do mundo vivenciada pelos 

Potiguara for a mesma daquela visão divulgada pela televisão, pelas mídias so-

ciais e pelos jornais da classe dominante, a cultura Potiguara será esvaziada de 

significado e se tornará mero folclore. 

É por essa razão que construímos essa cartilha com o intuito de estimular 

as jovens e os jovens Potiguara para conhecerem melhor o rico mundo da cosmo-

visão e da espiritualidade do seu povo e motivá-los a se dedicarem a pesquisar e 

vivenciar o mundo encantado e encantador da sua ancestralidade. Pois é onde 

reside a força e a perseverança do povo Potiguara!

 Afinal, o que une um povo não é somente o sangue e a sua história, senão 

também uma visão compartilhada, objetivos em comuns para orientar a constru-

ção de um futuro melhor para as futuras gerações.
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agenoR feLIpe dE SOUZa

Rezador, aldeia Silva

anÍbaL cORdEiRo campo

Rezador e cacique da aldeia Jaraguá

anTOnIO BarBalHo da SIlVa SEgundo (RaQUÉ)

Ex-chefe do posto da FUNAI e cacique, aldeia Galego

anerIta MaRia da conceIção

Militante indígena, aldeia Santa Rita

aniTa ana da ConCeIção (dOna niTa)

Rezadeira, aldeia Grupiuna dos Cândidos
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anTOnIO BEzeRra da SILva

Cacique da aldeia Carneira

anTÔnIO CíceRo da SIlVa

Pajé, aldeia Galego

anTÔnIO mEneSIS de oLivEiRa

Rezador, aldeia Caieira

anTÔnIO PESSOa gOMES (caBOQUinHo)

Doutor honoris causas, ex-cacique geral,
cacique da aldeia Forte

anTÔnIO SEveRInO martin (toTa)

Rezador, aldeia Cumaru
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CarLOS JoSe da penHa (CarRInHO caCHeIRO)

Rezador, aldeia Estiva Velha

djaLMa doMingoS da SIlVa

Ex-cacique, aldeia São Francisco

fáTima MaRIa da cOncEiçãO

Pajé, aldeia São Francisco

franciSco JOSé dOS SantOS (SEu CHICO)

Pajé, aldeia São Francisco (Cauã)

gEniVal CirIaCo da SIlVa (PIntado)

Cacique da aldeia Santa Rita
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JoSÉ aLfedo cunHa (dudé)

Rezador, aldeia Camurupim

JoSÉ CIrÍaCO SoBrinHo (CapItão)

Liderança, aldeia Forte

JoSÉ SY SoarES da SIlVa

Cacique da aldeia Três Rios

JoSefa peREira da SILva

Rezadeira, aldeia Tracoeira

LIndinaLva fErReIra da SiLva (tia PeMPa)

Parteira, aldeia Acajutibiró
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gIlVeTE COrdEiro CaMPoS

Rezadeira e parteira, aldeia Jaraguá

IOLanda gomeS

Professora, aldeia Forte

IRacICa caCianO SoarES (nanci)

Parteira, aldeia Forte

ISaIaS MaRcOLInO da SiLva

Pajé, aldeia Lagoa do Mato

HEleno rOBErtO da SilVa (dadá)

Cacique da aldeia Cumaru
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manOEL eUfrÁSIO RodRigUeS (nEL)

Ex-cacique da aldeia São Miguel e professor de Tupi

manOEL peREira dOS SantOS

Pintor corporal, professor, aldeia Brejinho

marCelInO anTOnIO fErReIra da SiLva

Ex-cacique da aldeia Acajutibiró

maria daS nEveS SImpLÍcIO (tIa daS nevES)

Rezadeira, aldeia Jacaré de São Domingo

maria daS nEveS SoaRES da SILva (d. nEVinHa)

Curandeira, aldeia Jacaré de Cesa

maria de lURdeS MatiaS da SILva

Rezadeira, aldeia Cumaru

maria francISca dE lima MaCIel (PEnHa)

Parteira, aldeia Brejinho

maria gaUdina de Souza (marIquInHa)

Rezadeira, aldeia Benfica

maria nazaRÉ nERe

Liderança (esposa de Seu Djalma),
aldeia São Francisco

maria nilda faUSTina batISta

Liderança e professora, aldeia São Francisco
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maria OLIndrina de LIMa IZidoRO

Rezadeira e parteira, aldeia Tracoeira

maria ZiTa PerEiRa dOS SanTOS (d. ZITa)

Rezadeira, aldeia Três Rios

PEdRO baRbOSa de aRaUjO

Morador de Jacaré de São Domingos

PEdRO EduardO pEReIra

Curandeiro, parteiro, professor, aldeia Ybykuara

SanderLIne RIbeIRO doS SanToS

Pajé, professora, aldeia Salema

SEveRIna BarBOSa dOS SantOS

Parteira, aldeia Jacaré de São Domingos

SEveRInO PEreIRa dE SOUza (SEvÉ)

Artista, aldeia Tracoeira

tEreSa MaRIa da cOncEiçãO

Anciã, Grupiuna dos Cândidos
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COlaBOradOraS e
COlaBOradOrES

“Borel” (ex-cacique da aldeia Mata Escura)

Carlos (cacique da aldeia Jacaré de Cesa)

Crizelba Ferreira Padilha (cacica da aldeia Akajutibiró)

Dona “Nininha” (anciã, aldeia Tracoeira)

Dona Alice (parteira, aldeia Silva de Belem)

Dona Irene (anciã, aldeia Coqueirinho)

Elias (cacique da aldeia Tramataia)

“Isaurinha” (rezadeira, aldeia Carneira)

“João Castanha” (ancião, aldeia Silva)

“João Condado” e Dona Maria (moradores da aldeia Jacaré 

de Cesa)

José Sy (cacique da aldeia Estiva Velha)

“Maria Baca” (raizeira, aldeia Silva)

Maika Bueque Zampier (professora, UFPB)

Maria da Penha dos Santos (moradora, aldeia Grupiuna dos 

Cândidos)

Maria Gomes (parteira e rezadeira, aldeia Forte)

Natan (cacique da aldeia Galego)

Paulo Palhano da Silva (professor, UFPB)

“Oliveira” (cacique da aldeia Ybykuara)

Sandro (cacique da aldeia Grupiuna dos Cândidos)

Sandro Gomes (cacique geral, aldeia Jaraguá)

Seu Davino (ex-cacique da aldeia Tracoeira)

“Tita” (cacique da aldeia Jacaré de Cesa)

“Toinho” (cacique da aldeia Benfica)
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