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íNDIOS

CAMPONESES

<OS POTIGUÃRA DE BA.tA DA TRAIÇAO) •

PAULO rdÃRCOS DE A.MORIM

I

•

Tese de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janelm.

I
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I

INTRODUÇÃO
Embora constftua a primeira tentativa de aplicação da moderna teoria do campesinato a uma sociedade indígena brasileira,
o presente trabalho pretende ser a continuação lógica de um corpo téorico e metodológico que vem sendo desenvolvido em nosso
país no âmbito dos estudos sôbre populações tribais.

...

-..

Buscando superar as limitações das abordagens culturalistas
tradicionalmente empregadas, essa seqüéncia teve como ponto de
partida a noção de fricção interétnica, definida pela primeira vez
em 1962, por Roberto Cardoso de Oliveira. Em projeto de pesquisa destinada a "compreender e explicar a situação em que
ficam as populações indígenas, como resultado da penetração de
segmentos pioneiros da sociedade brasileira em seus territórios
tribais", aquêle autor chamou a atenção para a necessidade de
teunir dois aspectos fundamentais no curso da investigação :
encarar como processo as mecanismos que governam a passagem
de um grupo indígena da ordem tribal para a ordem nacional,
e, ao mesmo tempo, estudar em têrmos de situação êsse contato
entre "duas pppulações
dial)ê ticamente
'unificadas' através de inp
.
terêsses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por
paradoxal que pareça". Assim, fricção interétnica foi definida
como "o contato entre grupos tribais e segmentos da sociedade
brasileira, caracterizado por seus aspectos competitivos e, no
-mais das vêzes, conflituais, àssumindo êsse contato muitas vêzes
projiorÇôes ..'totais', i.e., envolvendo tôda a conduta tribal e não-tribal . .. " ( 1 ).
A necessidade de identificar na realidade ào contato aquelas
di~ões que melhor explicariam a oposição entrie a ordem tribal e ·a ordem nacional, levou mais tarde o mesmo autor a privilegiar a esfera política do relacionamento, "a fim de descrever e
an~lisar a estrutura do poder subjacente: o poder na esfera tri(1)

Robert'o Cardoso de O:iveira,, América Latina, ano V, n.3, (ju:ho/ setembro, 1962),
págs. 85-90. ·

(2)

Rob~rto Cardoso de Oliveira, O fndio e o l\fllndo dos Brancos: A Sltua<:ão dos
Tukuna do Alto Solimões, Difusão Européia do Livro, São Paulo, 1964.
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bal, tradicional, e como êle é transfigurado quando a sociedade
indígena se insere noutra maior, ma:'bs · poderosa, que lhe tira
(a princípio parcial e depois, totalmente} sua autonomia" ( 2).
Essa idéia de buscar que decide, como decide e para que decide
,r:;;ôbre o destino das populações indígenas, orientou a caracterização em determinadas áreas do Brasil de cent.ros de dominação,
jocos irradiadores das formas objetivas e !Subjetivas de compormento que a sociedade nacional visa a impor ao índio, como meio
de garantir. as finalidades a que se propõe. Quatro casos foram
examinados dentro desta perspectiva: além dos Xukúna, os
Suruí/Asuriní, por Roque Lar.aia, os Gaviões, ']JOr Roberto da
Matta, e os Khahô, por Júlio Cézar Melatti ( 3 ).

O clwque de interêsses opostos que dá a tônica da dinâmica
do sistema interétnico apresenta as8sim uma resultante que enibora tenha sentido único, já que os elementos mais impositivos partem do subs'Mtema nacional - decorre da maior ou
menor capacidade da sociedade nacional exercer efetivamente· a
dominação em cada situação específica, contra1falançada pela
1naior ou menor possibilidade de resistência por parte da sociedade indígena. Para a avaliação .e a previsão dêsse processo,
Roberto Cardoso de Oliveira desenvolveu a noção de· potencial
ele integração, entendida camo "aquelas características do sistema
inter.étnico que, presentes na situação de COJ1.tato, poderão ser tomadas como aquêles elementos responsáveis pela ~ntegração" ( 4 ).
Essa avaliação permite determinar, em têrmos de dependência e
dominação, mecanismos operantes nos diversos níveis do 1sistema
interétnico: no econômico, o grau de dependência dos indivíduos
de cada subs~tema frente aos recursos postos ao seu alcance
velos componentes do subsistema oposto; no social, a capacidade
de organização e mobilização dos indivíduos de cada \Subsistema
com vistas à fins contraditórios; no político, a possibilidade de
manobra de cada subsistema na ~côtha dos meios para atingir
seus interêsses.
íNDIOS CAMPONESES toma como ponto de partida a noção
de ']JOtencial de integração e se propõe conduzí-la um passo à
frente, através do seu emprêgo simultâneo com o da teoria mais
(3)

( 4)

Roque de B arros Lara i a. & R oberto d a Matt a , fndlos e C astanheiros: A emprêsa extrativa e os índios no m édio 'l'ocantlns , D ifu~ão E u ropéia do I.,ivro,
São P a u lo, 1967.
Também Júlio Cézar Melatti, fndlos e Criadores: A Sltuaeão
dos Krahô u a área Pastoril do Tocantins, Monografias do I CS , n .o 3, Rio, 1967.
Ro erto Cardoso de Oliveira, '"Probl emas e Hipóteses relat ivos à fricção interétnica : Sugestões p a ra uma metodo ~ ogi a... in Revista do Ins tituto de Cl~nclas
Sociais, Vol. IV, n .o 1, Rio. 1967.
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recente sôbre o campesinato. Pretende mostrar como a situação
de part-society rural vivenciada hoje por inúmeros grupos indígenas brasileiros é uma das alternativas que oferece o processo
de integração do índio à sociedade nacional, alternativa et.ssa que
apesar de caracterizada em. têrmos da dicotomia rural-urbano,
é sempre regida/ pela oposição maior: subsistema indígena x
subsistema nacional.
1

A eiscôlha do nordeste como área de estudo prendeu-se a
razões ditadas pela evolução do processo histórico brasileiro.
Os quatro séculos decorridos desde a chegada dos europeus e
eis modalidades de ocu']Xlção e colonização ali implantadas fizeram com que os grupos indígenas daquela região configurem o
ca·s o-limite no processo de integração, representando um dos
extremos do continuum que tem como polo oposto as populações
tribais. que apenas em nossos dias mantém os primeiros cantatas
sistemáticos com frente pioneir.as da 'Sociedade nacional. Projundamente mestiçados e já sem o domínio pteno sôbre a língua
e a cultura tradicional, aquêles indígenas estabelecem. relações
com o todo inclusivo (ltravés ·d o mercado, onde vendem os excedentes de sua produção agrária e adquirem bens de· consumo
postos ao seu alcance pela economia regional. Em a]Xlrente igualclade com os camponeses pobres não-ínàiOs, já que utilizam a
mesma tecnologia rudimentar e desfrutam de oportunidades se1nelhantes de mercado, são no entanto marcados pelos estereótipos e preconceitos dos regionais, pela condição de tutelados do
govêrno federal e pelo fato de disporem - ao contrário da grande massa dos camponeses sem-terra - de reservas que lhes garantem o uso não contestado do solo. Tais d~feienças, aliadas
ao etnicismo, variável específica do modêlo de campesinato indígena, permitem a afirmação de que a categoria índio camponês
constitui um tipo especial dentro da tipologia geral do campesinato brasileiro.
A opção pelos P·o tiguára foi condicionada tanto pela r.e pretatividade do grupo, um dos mais numerosos do nord€'Ste, como ·
pelo fato de coexistirem entre aquêles indígenas duas modalidades de produção - a agricultura e a pesca - praticadas por
seguimentos dlistintos da população. 1sso permitiu caracterizar
duas formas de campesinato que apesar de diferentes em suas
manifestações objetivas integram-se em uma estrutura única,
desde o nível dos interêrsses econômicos postos em jôgo até o
plano dos valôres que informam a infraestrutura.
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No entanto, a mesma problemática que presidiu o encaminhamento do raciocínio seguido (exaustivamente discutido no
último capítulo), swseita questões que não encontram resposta
no curso dêste trabalho.. Assim, por exemplo, o fato da agricultura e da pesca Potiguára configurarem níveis diferentes de
dependência do índio frente à 'Sociedade nacional, sugere de
pronto uma série de perguntas : por. que tendo assegurado o
direito ao uso da terra e aos instrumentos de trabalho agrícola,
e, além 'disso, encontrando uma garantia mínima de mercado
para a sua produção, muitos indígenas se dedicam à pesca e não
à agricultura, submetendo-se às re·lações de classe mantidas com
proprietários de barcos e equipamentos, em,i 1sua maioria representantes da sociedade nacional? Como foi condicionada essa
opção? Por outro lado, quando, como e por que surgiram na
economia pesqueira os ctspectos estruturais de natureza nitidamente capitalista 's urpreendidos pelo pesquisador, em oposição à
forma clássica de campesinato encontrada na agricultura? Sendo a maioria dos proprietários dos meios de produção utilizados
na pesca indivíduos de recursos econônvicos escassos, por que a
éles foi possível a acumulação de capital, e não aos índios? Ou,
rnelhor dizendo, quais os mecanismos de asce17JSão dêsses proprietários de barcc<S que, em dado momento, não estiveram ao alcance
dos Potiguára? Por que dispondo da terra não conseguiram os
índios acumular na agricultura recursos que mais tarde poderiam ser canalizados para modalidade produtiva diversa?
Estas e muitas outras perguntas ocorrerão certamente a
quantos lerem êste trabalho, referidas tôdas elas à indagação
1naior. da verdadeira importância da posse da terra como fator
determinante da estrutura agrária no nordeste brctsileiro. Temos
plena consciência da necessidade de respondê-las e das dificuldades que · tal pretensão envolve. Mas não '])()demos retirar de
tNDIOS CAMPONESES a característica de primeiro passo de
uma tarefa que visa a objetivos mais amplos, uma vez concluída
a pesquisa que ora estendemos aos demais grupos do nordeste:
a d-e obter, através de com:parações sistemáticas, um modêlo
explicativo do campesinato indígena de tôda a região. Cremos
que a conclusão desta ·segunda /ase possibilitará não apenas o
confronto com outros tipos de campesinato indígena existentes
na América Latina, como também contribuirá 'J)(Jra o enriqueciniento teórico dos modelos construídos ou a serem construídos
sôbre o Brasil.
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Os trabalhos de campo cobriram dois pe.r íodos, janeiro/ f evereiro e julho/ agôsto de 1969, quando estivemos na reserva
Potiguára sob o patrocínio do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ao seu diretor, Dr. Roberto Cardoso de Oliveira, somos profundamente devedores pela orientação e pelo incentivo intelect'll(al
sempre presentes nas inúmeras discussões mantidas ao longo da
elaboração do trabalho. Aos demais professores do Programa,
especialmente ao Dr.. David Maybury-Lewis (Harvard University J
e ao Prof. Luís de Castro Faria ( Museu Nacional), bem como
aos colegas do curso AS-301, os nossos agradecimentos pelas
oportunas observações quand'o da exposição e debate dos dados
preliminares. Finalmente, ao Sr. Ernani Luz, chefe do Pôsto
Indígena Potiguára à época das duas estadas na reserva, querernos creditar as facilidades colocadas à nossa disposição.

Rio de ianeiro, julho de 1970

I
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CAPÍTULO I
A RESERVA E OS íNDIOS

Ao longo do litoral paraibano, entre os '1>34°55' e os t1>35°4l8'
de longitude oeste, e os 06°36,5' e os 06°47 ,5' de latitude sul,
sobrevivem na atualidade cêrca de 3. 000 Potiguára, em terras da
reserva indígena que substituiu a antiga sesmaria dos índios potiguaras de São Miguel em Acajutibiró, doada pelo rei de Portugal no início do século XVIII. Delimitado por numerosos marcos de forma triangular que trazem em relêvo a letra "R", com
24 cm de altura, o território indígena pelo norte margeia o rio
c~amaratuba, desde próximo à foz do riacho Água Fria, seu afluente, até a desembocadura no Oceano Atlântico, numa extensão
aproximada de 22,5 km. Pelo leste a fronteira é o mar, da foz
·d o ·camaratuba à barra do Mamanguape, eom cêrca de 18 km de
costa. Ao sul, a divisa da reserva estende-se por aproximadamente 22 km, "çia barra do Mamanguape ao marco de canto que
está fincado em um desvio de caminho da volta da est.rada que
vai para Jacataú, sendo na beira dessa estrada, lado sul, e dista
do caminho ou estrada e cemitério do antigo lugar Maria Pitanga
aproximadamente 700 braças". A oeste, a linha demarcatória
parte dêsse último marco de canto·citado "retamente do sul para
norte numa extensão de 9 km, até as margens do Camaratuba" ( 1 ) .
Os Potiguára habitam em numerosos grupos vicinais espalhados por tôda a reserva. O principal é a antiga vila de Baía
da Traição, hoje cidade, sede do município de mesmo nome, que
desmembrado do município de Mamanguape em janeiro de 1962,
acha-se todo incluído na reserva indígena. Debruçada sôbre a
extremidade sul de uma enseada em forma de meia-lua, a pequenina vila é apenas um arruado de cêrca de 400 casas, a metade
de palha, dispostas ao longo da faixa de terra que separa a marinha da lagoa de Acejutibiró, em grande parte aterrada. Possui
( 1)

'•Relo.tório re:ativo às t erras d a antiga sesmaria dos índios po t iguaras de
s .:o Miguel em Acajutibiró, que a n os depois tomou o nome de B aía d a Traição''.
cópia dati~ografada d os arquivos do P ôsto Indígena Potiguára, 1966.
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hotel modesto com uns poucos quartos, uma mercearia, uma
farmácia; uma padaria, algumas biroscas que vendem prUicipalmente cachaça, dois frigoríficos de intermediários no ·comércio
de pescado. Uma linha ·d e ônibus diariamente faz a ligação com
.João Pessoa, em 4 1/2 horas, passando por Rio Tinto, Mamanguape
e Sapé.
Na extremidade norte da baía, local denominado Forte, sôbre
uma elevação que termina mais adiante no histórico alto do ·T ambá, localiza-se o pôsto indígena: wn casarão que funciona como
sede e residên~ia do chefe, oito casas para funcionários, amplo
galpão, uma casa de farinha sem uso, depósito de cocos e, mais
para ' o interior, nas proximidades do riacho Sinimbu, · os currais
àe gado. Tudo isso em meio a centenas de coqueiros, principal
fonte de renda do pôsto, como véremos adiànte.
•

Longe do ·mar, no. interior da reserva, 24 núcleos··residenciais
variam a sua população entre trezentos e ~nos cte . duas dezenas
de indivíduos.
.., '
/
· A mais remota informação dos arquivos do pôsto indígena
sôbre o r1úmero de habitantes da reserva, data de 1934. Em resposta ao ofício n.º 803, de 2 de julho de 1934, expedido pelo inspetor da 7. ª Inspetoria Regional do Ministério do Trabalho,. Indústria e Comércio, .e m J-~ão Pe~soa, informou em ·20 de julho
do mesmo ano o encarregado do então P~sto Indígena São Francisco, Vicente Ferreira Lima : " . . . aproximadamente o número
de índios estabelecidos neste Pôsto é de 433, sendo 227 do sexo
masculino e 206 do feminino, inclusive 143 crianças menores de
1O anos, sendo 73 do sexo masculino e 70 do feminino. . . resultado
do recenseamento a que procedi com a assistência do sr. Manuel
Santana, chefe indígena ... ".
Pelo ofício n.º 14, de 1.0 ·de maio de 1942, :d irigido ao coronel
diretor do Serviço de Proteção aos índios, o mesmo encarregado
informava ser de 715 o número de indígenas habitantes da reserva.
Quatro anos mais tarde o pôsto indígena organizou um "Livro
de registr.o dos índios da sesmaria de São Miguel", onde foram
cadastradas 1. 043 pessoas. Eram anotadas nome, idade e filiação ; os espaços destinados ao local de nascimento contém sistemàticamente "aldeamento indígena" e o ítem dêstinado à residência, posteriormente transformado em "observações", permaneceu sem uso. Êste é o único documento disponível capaz de
permitir a divisão da população Potiguára de há mais de 20 anos
em classes etárias:

•
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POPULAÇÃO DA RESERVA (1946)

Classe de idade

o-

4

510 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 e

9

14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69

+

TOTAIS

Homens

%

Mulheres

%

62
81
62
71
49
42
34
25
28
22
18
6
9
2
7
518

11,9
15,6
11,9
13,7
9,4
8,1
6,6
4,8
5,4
4,2
3,5
1,1
1,7
0,4
1,3
49,7

77
80
58
54
56
46
32
28
31
23

14,7
15,2
11,0
10,3
10,7
8,8
6,1
5,3
5,9
4,4
3,6
0,9

-

-

·

QUADRO

19

5
10
4

2
525

1,9

0,8
0,4
50,3

1

Em 26 de junho de 1961 o agente Sebastião Francisco, entE:-l
r esponsável pelo pôsto indígena, informava por telegrama à Inspetoria Regional do S. P. I., em Recife, ser a população da reserva, constit.u ída por "532 homens e 495 mulheres, meninos até
5 anos 327, meninos até 12 anos 282, meninas até 5 anos 231, m eninas até 12 anos 231, confonne recenseamento feito ultima-mente".
Os fiados expostos acima cobrem uma faixa de 27 ano3,
entre 1934 e 1961, com intervalos de 8,4 e 15 anos (Ver Quadro 3 ).

o

quadro 3 permite concluir que nos 27 anos decorridos entre
o primeiro censo considerado ( 1934) e 1961 a população Potiguára sofreu um aumento de 431,9 °/o ; mais ainda, que êsse incren1ento populacional se deu de modo progressivo no período ectudado. Duas hipóteses podem ser levantadas a partir desta
const atação: a primeira d elas, admit ir que tenha ocorrido a migração de regionais para o território tribal, bastante extenso o.
ponto de garantir o uso da terra por um número de indivíduos
1nuitas vêzes maior do que o de seus habitantes; a segunda, in12·ginar que a m elhoria das condições de vida do grupo tenha pr ~
piciado o declínio da taxa de mortalidade, principalmente infantil~
aliado a um aumento de índice de natalidade.
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PIRÂ MID E DE I DAD E POT IGU AR A
(1946)

HOM ENS

MULH ERE S

70 e+
~

65-69
60-64

,

55 - 59

I

-

50-54

.

45-49
,

1,

40 - 44
35 -3 9
30- 34
25-29
20- 24
15- 19
10-14
5-9
0-4

..
1

1 50

'
100

1

50

o
QUADRC1 2

50'

1

100

~

150
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RECENSEAMENTOS R.E ALIZADOS PELO P. 1.

H OMENS

ANO

1934
i 942
1946
1961

MULHE RES

227

206

')

')

518
1141

,T OTAL

432
715
1043
2 298

525
1157

QUADRO

1 9 34

AUME NTO %
MÉDIO
POR
ANO E M RELAÇÃO Ã

65,5%
141,4 %
431,9 %

8,2 %
11,8 %
15,9 %

AUMENTO %
EM' R EL AÇ ÃO
À

19 3 4

3

Infelizmente, à exceção de 1946 não dispomos de dados que
permitam a construção de pirâmides de idade para cada um dos
anos analisados, o que torna impossível um exame comparativo
das mesmas. Mas as infarmações fornecidas pelos documentos
do arquivo do pôsto indíg·ana possibilitam a elaboração de um
quadro semelhante ao anterior, referido às crianças menores de
10 anos:
POPULAÇÃO POTIGUARA COM MENOS DE 10 AN·u s

HOMEN S

ANO

M ULHER ES

TOTAL

,
1934
1942
1946
1961 (*)
( i<)

73
?
143
507,5

70
?
157
510

1 934

AUMENT O %
MÉDIO
POR
ANO Efvl RELAÇÃO Ã

109,8 %
611,5%

8,1 %
22,6 %

AUMEN TO %
E i\ii' REL AÇ ÃO À

l 934

143
')

300
1 017,5

As informações sôbre o censo de 1961 referem-se, como vimos, a c rianca até
12 anos : os n úmeros aqu i computa dos resu ltar am da in t erpolação p ara ·meninos e rnen inas de até 10 an os.

Q UADRO

4

Da observação dos quadros 3 e 4 ressaltam de im·edlato dois
pontos importantes:
em 1946, referindo-se ao a no-base de 1934, houve urr1
acréscimo de 141,4°/o da população Potiguára, enquanto que o
número de crianças com menos de 10 anos aumentou apenas de
1. 0

-

109,8 °/o ;

•
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2.0 - em 1961, ainda com referência ao ano do primeiro censo
d e que temos notícia, o total de habitantes da reserva sofreu um
aumento de 431,9º/o, ao passo que a população infantil menor de
10 anos crescia de 611 ,5°/o .
. Observa-se dêsse modo que entre 1934 e 1946 o aumento da
população total ultrapassou em 31,6°/o o acréscimo no número
de crianças menores de 1O a.nos, enquanto que já em 1961 o
número de meninos e meninas menores de 10 anos era de 179,6 ~/o
n1aior do que o aumento de tôda a população da reserva, com
referência a 1934. Tal fato nos leva a supor a ocorrência de
lli'Ua intensa migração de regionais para a reserva indígena até
l. R46, ou pouco além - migração Ç-e indivíduos numa faixa etária
superior à de O a 10 anos - e que tenham se fixado na reserva
atraídos pelas facilidades oferecidas por uma região onde a terra
é farta ·e fértil ; como isso se passou e quais as implicações do
fato, veremos em capítulos posteriores. Depois de 1946, e até
1961, essa migração declinou e os indivíduos migrados, fixados à
terra, somaram-se à população indígena e pro~iciara.m, ao lado
desta, um acréscimo significativo do número de nascimentos em
relação ao m ontante da população total.
O censo oficial mais recente data d e 1966 e foi realizado por

funcioná rios do Pôsto. Compreendeu um levantamento por casa,
em cada núcleo de residência, registrando-se nome, filiação e
idade dos pais e filhos, dos avós paternos e maternos, além da
auto identificação étnica dos pais e da etnia que êstes atribuíam
aos seus pais e filhos. Tal recenseament o pretendeu have r coberto todos os grupos vicinais, à exceção da cidade de Baía da
Traição, onde apenas cêrca de 30º/o da população foram cadastrados.
extensão do território tribal (mais de 50 000 hectares),
somada ao elevado número d e núcleos populacionais e às dificuldades de locomoção entre êles graças à sua, dispersão por tôda
a reserva, colocou-nos de pronto a dificuldade de realizar no
tempo disponível um nôvo levantamento geral dos habitantes da
reserva, sem que tal ta refa p rejudicasse out ras observações bastante pertinentes aÇ>s objetivos que tínhamos em pau ta. Resolvernos então estabelecer três critérios destinados a um balanço
dn popul ação Potiguára atual :
A

to1nar como ponto-de-partida o censo realizado pelo
pôsto indígena em 1966;
1. 0

-
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2. 0 - visitar todos os grupos vicinais e realizar neles um
levanta.111ento parcial por amostra nunca inferior a 40º/o para os
núcleos mais populosos (mais de 100 habitantes) e 60 º/o para os
de menor número de habitantes, a fim de testar as informações
do censo de 1966;
3. º -base:

proceder da maneira seguinte na avaliação do censo-

a) -

se os resultados obtidos pela amostra diferissem em
até 5°/o dos dados de 1966, manter para aquêle núcleo
de residência as informações fornecidas pelo pôsto in·dígena;

b) -

se os resultados apresentassem diferenças entre 5 ~/o e
20°/o, operar sôbre os dados de 1966 utilizando como
fator de correção o mesmo percentual de diferença,
para menos ou para mais;

c) -

na hipótese de se constatar um desencontro superior a
20 º/o na confrontação entre os resultados da amostra ·e
as informações do censo de 1966, realizar nôvo levantamento geral do grupo de vizinhança em causa.

Êste último procedimento não se fêz necessário, já que as
variações encontradas oscilaram entre 3,1 º/o e 18,5°/o. Admitindo-se ser bastante significat.i va a amostra méd1a de 50°/o para
tôda a populaÇão Potiguára, concluímos pela validade da utilização dos dados do censo de 1966, cuja margem de exatidão se
situou em tômo dos 80°/o . Os quadros 5, 6 e 7 relacionam. os
grupos vicinais espalhados pela reserva indígena e a população
de cada um (à exoeção da vila de Baía da Traição), bem como a
composição por classe de idade e a pirâmide da população Poti.
bauára atual .
•
Com referência à vida de Baía da Traição, não nos foi possív·el realizar ali um censo completo que permitisse suprir as
deficiências encontradas nos dados fornecidos pelo pôsto indígena. Para a avaliação aproximada do númer_o total de habitantes da reserva resolvemos considerar as informações do IBGE e
da prefeitura local, que coincidem em atribuir à sede do município cêrca de 2. 000 habitantes. Assim, teríamos em números
red:ondos 4. 300 indivíduos residindo nas terras indígenas. Para
a determinação da composição étnica dos habitantes da reserva,
de que trataremos a seguir, tomamos quanto à cidade de Baía
da Traição o levantamento parcial efetuado em 1966 pelo pôsto
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indígena como constituindo uma amostra : de um total de pouco
mais de 400 casas haviam sido recenseadas 126, que abrigavam
575 pessoas, ou seja, cêrca de 30 °/o do número estimado de habit ant.es. A verificação da fidelidade dêsses dados se f êz por meio
da ·escôlha aleatória de 50 residências, investigando-se nelas a
etnia autoatribuída por seus moradores ; a margem de êrro relat iva ao cen so de 1966 não ultrapassou 5°/o .
Os atu ais habitantes da reserva indígena se autoclassificam
étnicamente em três categorias: "índio", "descendent·e" e "part icular". À cate goria "índio" pertencem todos os indivíduos que
POPULAÇA"~·

POTIGUARA
NúCLEOS DE RESI Di:NCIA
--- ~T ü CLEOS

-

-- - -

DE RESIDÊNCIA

Tramata ia
c;.alego (Sã o João)
São Francisco
Camurupim
São Miguel
Brejinho
Tragueira
G rupiúnH.
Cumaru
Carneira
Laranjeira
Vau
SUva
Santa Rita
J}elém
Jacaré
Forte
Cai eira
Estiva Velha
Itaiepe
Silva Velho
Bento
Boa Esperança
Lagoa do Mato
Barra do Camaratuba
~TOTAIS

- - --

HOMENS

MULHERES

TOTAL

149
134
127
120
70
60
51
52
47
43
25
33
39
29
25
23
29
19
18
15
10
12
12
7
5

137,.
145
1!20
123
81
59
46
43
39
44
32
21
27
28
27
20
20
19
12
11
8
8
12
11

286
279
147
243
151
117
110
98
90
82
69
65
60
56
53
50
49
39
37
27
21
20
20
19
16

1 154

1151

2 305

QUADRO

57
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real ou supostamente não apresentam miscigenação em sua ascendência: são aquêles Potiguára que o consenso do grupo já consagrou como índios puros, baseado numa afirmação que se transnüte de geração em geração e na própria· f enotipia do indivíduo,
possuidor de traços marcadamente indígenas. Como "descendentes" são designadas as pessoas que possuem miscigenaçüo
comprovada na primeira, segnnda, e, mais rara.mente, terceira
geração ascendente. A aparência física pouco importa nes i~e
caso: a existência de wn ancestral não-índ1o, conhecido d·e t.odcs,
ü11·p ede que o indivíduo se afirme índio puro. De outro modo,
rnesmo que a fenotipia possa criar sérias dúvidas à autenticidade
cie qualquer parcela de sangue indígena, alguém pode, conforme
o caso, apelar para um vago ancestral, quase sempre fictício,
vi.sande a usufruir as vantagens que· tal "descendência" acarret ::i,
como veremos ao analisar as relações dos Potiguára com os regionais e com o pôsto indígena. Finalmente, são rotulados como
"particulares" todos os indivíduos sabidamente não-índios que
habitam na reserva. Os quadros 8 e 9 most,ram a composição
étnica dos núcleos de vizinhança (incluída a cidade de Baía da
··rraição) e o percentual médio de tôda a população. Para cada
uma das três categorias registram-se: homens (H), mulheres(M)
e total (T).
1

1

POPULAÇÃO POTIGUARA
CLASSES DE IDADE
CLASSES BE IDADE

HOMENS

----º-_--.4 - - -- - ----208
5
10
15
20
25

MULHERES

210
189
165
120
109

-

9
14
19
24
29

30 -

34

35
40
45
50
55

-

39
44
49

59

201
167
113
77
61
58
62
47
42
41
27

60 -

64

23

65 - 69
70 e +

13

20
8

14

13

TOTAIS

1154

1151

54

QUADRO

69

60
56
45

36
34
17

6

•
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PIRÂMIDE D E IDADE P O'fIGUARA
(ATUAL )

HOMENS

MULHERES

,

"

.·

.

,•

70 e +

I

65- 69
60 - 64

.

55-59
50 -54
45- 49

1

40-44
35 -39
30-34
25 -29
20-24
15- 19
10-14
5- 9

1

'

200

1

150

'
100

1

50

o-4

o

1

1

l

1

50

100

150

200

QUADRO

7

\.

\'

2r

COMPOSIÇÃO ÉTNICA D .)8 GRUPOS-LOCAIS (%)
NúCLEOS DE
VIZINHANÇA
Tramataia
Galego
São Francisco
Camurupim
São Miguel
Brejinho
Tracue'. ra
Grupiúna
Cumaru
Carneira
Laranjeira
Vau
Silva
Santa Rita
Belém.
Jacaré
Forte
Cai eira
Estiva Velha
Itaiepe
Silva Velho
Bento
Boa Esperança
Lagoa do Mato
Barra do Camaratuba
Baía da Traição
PERCENTUAL MÉDIO

H

6,0
7,5
30,1
3,3
4.3

o.o

3,9
25,0
6,4

· oo
'
12,0
0,0
15,4
20,7
16,0
13,0
24.l
0,0
5,5
6,7

o.o

8,3
8,3
0,0
0,0
5,8
8,5

íNDIO'S
M
6,6
9,0
31,9
2,4
7,4
0,0
3,4
24,0
11,6
1
2' 6
6,8
12,5
14,3
18,5
7,1
11,1
20,0
0,0

o.o

0,0
0,0
0,0

T
6,3
'8,2
31,02,9
6,0
0,0
3,6
24,5
8,9
1,2
3,7

6,1
15,0
19,6
11.3
12,0
22,4

o.o

2,7
5,7

o.o

8,3
9,1
9,6

5,0
5,0
5,3
6,2
7,6

8,3

8,6

o.o

DESCENDENTES
H
M
T
87,9
82,8
67,5
89,2
91,4
98,3
90,2
73,1
76,6
91,7
84,0
87,9
82,0
79,3
?4,0
82,6
69,0
94,7
94,4
93,3
100,0
91,7
83,3
100,0
100,0
86,0
86,9 .
QUADRO

8

PARTICULARES
H
M
T

89,0
86,9
62,2
91,1
86.4
98,3
91,5
71,7
83,8
87,2
88,6
87,5
80,9
77,8
89,3
88,9
75,0
90,0
100,0
100,0
9.0,1
100,0
87,5
91,7
72,7
81,1

88,5
84,9
64,9
90,1
88,7
98,3
91,0
72,4
80,0
89,0
87,0
87,7
81,7
78,6
86,8
86,0
71,4
92,3
97,3
96,3
95,0
95,0
85,0
94,7
81,2
83,6

6,0
9,7
2,4
7,5
4,3
1,7
5,9
1,9
17,0
9,3
4.0
12,1
2,6

0,0
8,1

18,2
9,2

5,2
6,8
4,1
7,0
5,3
1,7
5,4
3,1
11,1
9,8
4,3
6,1
3,3
1,8
1,9.
2,0
6,1
7,7
0,0
0,0
5,0
0,0
10,0
0,0
12,5
8,7

86,9

86,5

4,5

4,8

4,9

o.o

0,0
4,3
6,9
5,3

o.o
o.o
0,0
o.o
8.3
o.o

4,4
4,1,
5,9
6,5
6,2
1,7
5,1
4,3
4,6
10,3
4,5
0,0
4,8
3,7
3,6
0,0
5,0
10,0
0,0
0,0
9,9
0,0
12,5

o.o
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COMPOSIÇÃO ÉTNICA DOS ATUAIS
HABITANTES DA RESERVA POTIGUÃRA

100%-,
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80%-, ~
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70%-,
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mest ~ ços

("descendentes'' ) - 86,5 %

índios "puros·· - 8,6 %

:i

: 1'~

60·%-,

~

i
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~ ~

",.

50%-, ~

~
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i
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A pirâmide de idade da população Potiguára atual ( qua"Clro 7) permite observar um.a base bastante ampla e um brusco
afunilamento a partir da classe etária que engloba os indivíduos
entre 15 e 19 anos. Mostra também a predominância do número
de mulheres sôbre o de homens entre os 15 e os 34 anos (309 homens e 358 mulheres), marcadamente entre 20 e 24 anos, onde o
número de homens é de apenas 41,4°/o do total (ver quadro 6).
ítste último dado confirma as inúmeras informações de que a
tendência à migração de jovens em busca de melhores oportunidades vem se acentuando nos últimos anos, como conseqüência
do desenvolvimento das áreas periféricas e do maior acesso aos
meios de comunicação. São poucos os Potiguáras que não revelam a ambição de encaminhar os filhos ao sul do país ou, no
inínimo. a Recife, Campina Grande ou João Pessoa. Do mesmo
n1ocfo, raros são os jovens que não indagam constantemente
sôbre as possibilidades que teriam, no Rio de Janeiro ou em
São Paulo.
Uma outra observação possível a partir dos quadros 6 e 7,
.r esulta da sua comparação com os quadros 1 e 2. Considerando-se como população plenamente produtiva a faixa situada entre
os 20 e os 54 anos, em 1946 ·e xistiam 453 indivíduos nessa categoria, para um total de 1 043 Potiguára, ou seja, 43,4º/ o. Na atualidade, excluída a vila de Baía da Traição, a população plenamente produtiva é de 797 pessoas em 2 305, ·e quivalentes a 34,6º/o.

'•

Êstes percentuais mantém coerência com o aspecto diverso
.das duas pirâmides de idade (quadros 2 e 7) : enquanto que a
pirâmide correspondente à l 94ti parece indicar uma população
mais estável e bem distribuída quanto às diversas classes etárias,
a at.u al ressalta a grande desproporção entre as classes de idade
mais baixas e a população adulta. Eln 1946, o segmento do gru.Pº plenamente proaut1vo parecia suficiente para assegurar a
sobrevivência dos Potiguára, sem que essa sobrevivência fosse
a1neaçada de imediato pelo número de crianças até 14 anos e
de velhos com mais de 60 anos, nulamente produtivos. Decorridos pouco mais de 20 anos, a situação modificou-se radicalmente: apenas 34,6º/ o da população acham-se em condições plenas de prover a subsistência de wn grupo que mostra forte tendência à expansão progressiva do número de nascimentos. A
.Partir ·d e 1946, enquanto a população total cresceu cêrca de 221°/ o,
a sua parcela com menos de 10 anos aumentou de 269,3°/o.
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Embora o aumento progressivo da população indígena possa
causar a impressão ilusória de que o grupo superou de vez qualquer risco à sua sobrevivência, a ser mantido o mesmo ritmo as
perspectivas para o futuro Potiguára não podem ser esboçadas
em côres alegres.

,.
I

CAPÍTULO II
RESISTÊNCIA E SUBMISSÃO

O topônimo Baía da Traição, que substituiu a designação
p rimitiva de Baía de Acajutibiró, já figurava como limite norte
da capitania de Itamaracá na carta de doação passada por
D. João III a Pero Lopes de Sousa, em 1534 ( 2 ).
Com trinta léguas de litoral, a capitania de Itamacará ia da
foz do rio Santa Cruz, depois designado Igaraçu, à baía da
Traição, abrangendo todo o território do atual Estado da Paraíba.
O seu dona tário, Pero Lopes de Sousa, não voltou ao Brasil depois da viagem de 1530/ 1532, da qual foi o narrador ( 3 ). Designou alguns prepostos encarregando-os da admlnistração da
capitania, que, por falta de recursos, não pôde prosperar. O povoamento limitou-se à vila da Conceição, na ilha que deu nome
à donataria, e, a alguns engenhos na terra firme, às margens do
r1 0 Tracunhaém, mais tarde Goiana.
Por ocasião da chegada dos primeiros colonizadores os
Potiguára eram senhores de vastas extensões de terra, que no
litoral iam do rio Parnaíba ao Paraíba, e no sertão adentravam
~.té as serras de Copaoba e Ibiapaba ( 05°-08° de latitude sul e
<P36°-<t> 38° de longitude oeste). Mantinham relações amistosas
com os tripulantes dos entrelopos franceses que desde há algum
tempo ali se abasteciam de pau-brasil e encararam sem hostilidade os primeiros contat.os com os portuguêses.
(2)

São controver t iclas as causas apon tadas par a a. adoção d o nom0. Assim é que
em 1504 Américo Vespucci, na J,,ettera, revela um inciden te havido com a
armada que em 1501 fundeou em local incerto daquela região, n o qual três
componentes da expedição teriam sido mortos pelos indígenas. G abriel Soares
de Sousa, no Tratallo Descritivo do Bra~ il em 158i, justifica a denominação
explicando q u e ali os índios haviam trucidado ··uns poucos d e castelhanos e
portuguêses que nestas costas se p erderam" ; aponta, como d ata prov,á vel, 1503
ou 1505.

(3)

Di ário d e Navegação, prin1eira edição publicada em Lisboa, 18 39, providenciada
por Francisco Adolfo de Varnhagen.
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Cêrca de 1573 a situação começou a sofrer transformação,
radical. A prática corrente entre os portuguêses de cativar índios
para os trabalhos do açúcar aliou-se à repercussão de alguns episódios isolados, como o rapto de moças indígenas. Incentivados
pelos franceses que voltados apenas para o comércio do pau-brasil
dispensavam ao silvícola tratamento bem diverso do colonizador
português - disposto a ocupar a terra e carente de braços para
a emprêsa árdua - os Pot.iguára principiaram a opor-se abertarDente àqueles que consideravam invasor.
Depois de um ataque indígena ao engenho que Diogo Dias
havia montado às margens do Tracunhaém, o rei D. Sebastião
determinou a criação da capitania da Paraíba, desmembrada de
Itamaracá e pertencente à coroa. Tornava-se necessário subjuga r os Potiguára que punham em sobressalto a próspera capitania de Pernambuco, .e, ao mesmo tempo, assegurar o contrôle
sôbre uma região até à época desocupada e alvo da cobiça francesa. A nova capitania teve fronteiras fixadas a •partir do rio
'Popoca, alcançando os ant.i gos limites ao norte da Baía da Traição ; Itamaracá, reduzida a uma nesga de terra entre o Popoca
e o Igaraçu, logrou assim mesmo sobreviver até 1763, quando
foi incorporada à Pernambuco.
A primeira expedição para a conquista da Paraíba deu-se
em 1574 e teve encarregado pelo rei da chefia da tropa o governador geral Luís de Brito e Almeida, que preferiu designar como
substituto o ouvidor-geral Fernão da Silva. Destroçadas as fôr~.as r·eais pelos ataques dos Potiguára, intentou ainda o governador retomar a emprêsa, recrutando gente na Bahia. Uma t-0rn1en ta no ma r destruiu-lhe a flotilha e fêz fracassar de vez a
tentativa.
Frutuoso Barbosa, de posse de provisão que datada de 1579
lhe conferia o título de capitão-mor da Paraíba, aliou-se ao. licenciado Simão Rodrigues Cardoso, então no govêrno de Pernambuco, e em 1582 partiu por terra e por mar rumo ao domínio
dos Potiguá ra. Também essa segunda arremetida não logrou
ôxito : após grandes combates os indígenas saíram vencedores,
Jogando por terra a intenção de levantar um forte às margens
do Pa raíba.
1

1

Em março de 1584, uma esquadra comandada pelo espanhol
Diogo Flôres Valdez zarpou da Bahia. Integravam-na o ouvidor-ger al Martim Leitão, que permaneceu em Pernambuco, e Fru-
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t noso Barbosa, comandante da expedição de 1582. Aprisionando
e incendiando alguns navios franceses ancorados em frente à ilha
ela Restinga, Valdez ordenou a construção do Forte de São Felipe,
à~ margens do Paraíba, e co.n feriu o cargo de alcaide ao capitão
dP infantaria Francisco Castejón. Depois de alguns sucessos
fniciais, quando conseguiu impor-se aos índios e aos franceses,
Castejón e Frutuoso Barbosa viram-se inapelàvelment.e cercados
na fortificação. Um dado nôvo e surpreendente modificara a
superioridade inicial ·d os portuguêses : os índios Tabaj ára, não
ruais suportando as guerras e o cativeiro que lhes eram impostos
nos sertões d'a Bahia e de Pernambuco pelos colonizadores, ofereceram aliança aos Potiguára, seus tradicionais inimigos. Os
dois grupos somaram fôrças e dividiram terras. Os Potiguára
permaneceram entre a foz do Paraíba e os sertões de Copaoba,
enquanto que os Tabajára fixaram seus domínios desde aquêle
rio até Itamaracá, ou Pernambuco. J.untos puseram cêrco ao
forte, cujos ocupantes apelaram por reforços, como última alternativa.
Organizou-se ·então em Pernambuco um exército sob o comando de Martim Leitão, que a 1.0 de março de 1585 marchou
para a Paraíba. Vencidos os Tabaj ára que guarneciam as margens do rio Tibiri, Martim Leitão, ao mesmo tempo em que busc·gva entabular conversações de paz com êstes indígenas, reforçou
a guarnição do Forte de São Felipe, retornando depois a Olinda.
Mais uma vez os Potiguára fizeram ruir as pretensões portuguê:sas de conquista da Paraíba : assediaram de tal modo a fortifica.ção que Francisco Castejón foi obrigado a abandoná-la, deitando ao mar artilharia e munição. Do local sobraram apenas
r 11ínas, justificando o nome que até hoje perdura, de Forte Velho.
Em meados de 1585, a coincidência de interêsses que mom3-ntâneamente unira os Potiguára e os Tabajára contra o opressor
comum: não foi suficiente para supera r a hostilidade latente que
todo um passado de lutas e disputas interpunha entre êles. Piragibe, chefe dos Tabajára, aceitou as propostas de paz e a ofert.3,
de auxílio por parte dos portuguêses, enviando emissários a
l'A:artim Teitão. P... 2 de agôsto daquêle ano, João Tavar-es, escrivào da Câmara e juiz de órfãos em Olinda, deixou Pernambuco
ü frente da quinta expedição enviada à Paraíba. Ancorou às
n1argens do Sanhauá, braço do Paraíba, e fir:rriou a paz definitiva
com os Tabajára.
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Divididas as fôrças oponentes, em outubro do mesmo ano
Martim Leitão retornou à Paraíba, levando em sua expedição artífices de tôdas as especialidades. Percorrendo a área compreendida entre o Jaguaribe e o Cabo Branco, escolheu local que lhe
pareceu apropriado e "a 4 de novembro se começou o forte de
cento e cinqüenta palmos de vão em quadra, com duas guaritas
que jogam oito peças grossas, uma ao revés da outra ... e assim
t~m duas semanas de serviço. . . assentada a artilharia, ordenou
por se não perder tempo e o nosso gentio confederado se não
esfriar .. . fôssem João Tavares, Pero Lopes e Duarte da Silveira,
com tôda a gente, dar uma boa guerra às fraldas da Copaoba,
que é uma terra montuosa e mui fértil, dezoito léguas do mar,
donde há muito gentio potiguar ... " ( 4 ). Fundava-se assim a cidade de Nossa Senhora das Neves,_atual João Pessoa, capital da
Paraíba.
O estabelecimento de um núcleo permanente no rio Paraíba
r8presentava um passo importante mas ainda não decisivo na conquista d'a terra. As numerosas aldeias Potiguára na Baía da
Traição e na serra de Copaoba constituíam ameaça constante à
plena ocupação da capitania. O povoamento limitava-se a zonas
esparsas do litoral, nas margens do Paraíba e do Mamanguape.
Periàdicamente organizavam-se tropas que na Baía da Traição e
na Copeoba abriam luta contra os indígenas, queimando aldeias
e destruindo lavouras, mas os Potiguára insistiam tenazmente em
opor-se à invasão do seu território. Martim Leitão, que designara João Tavares capitão da Paraíba, por diversas vêzes foi
obrigado a retornar à capitania, assumindo a chefia das fôrças
portuguêsas.
Em 1588, Frutuoso Barbosa assumiu o govêrno da Paraíba.
Durante a sua administração não diminuíram em intensidade os
ataques dos Potiguára. Os franceses prosseguiam rondando as
embocaduras do Mamanguape e do Paraíba, e Frutuoso Barbosa
t1 atou de levantar um forte em Cabedelo, a fim de defender o
tituto.
14)

F r ei Vicen te do Salvado r, Hi stória do Bras il, 1918, p. 304 . O autor transcreve
informações con t idas n o S umá rio das armadas que se fi zeram e das guerras.
q ue se clc ra m n a conqu ista do rio P a r aíba, escri to e fei t o por n1a ncla do d o
muito reverendo p adre em Cris to, o p a dre Cri s tovão de Gou vêa, vi sitad o r d a
Comt>an llia d e J es u s para tôd a a p rov íncia <l o Bra sil. Embora sem data e sem
assinatura, o Snn1á rlo das a rmacla s pa rece h aver s ido escrito em tôrno de 1603.
Varnhagen atribui a sua autoria ao jesuíta J erônimo. Machado. Capistrano de
Abreu, nos ··P rolegômenos" à Hi stóri a d o Brasil, de frei Vicente do S a lvador,
divide-se entre Jerônimo Machado e o também jesuíta Simão T ravassos, embortl,
em nota à Históri a Ger a l d o Brasn , d e Va rnhagen, diga que ''da crônica, que
bem pode ser de J erônimo Iviachado. aproveitou-se frei Vicen te do S a lvador ".
O S umá rio das a rmadas foi publicado n a íntegra na R evist a d o Ins t it u to Hist órico Brasileiro, vol. 36, parte I , 1873.
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nascente núcleo populacional. Os distúrbios que grassavam, coIno ·d ecorrência da disputa entre jesuítas e franciscanos por privilégios na catequese dos índios submetidos dificultaram-lhe sobremaneira a tarefa, levando-o a deixar o govêrno em 1591, antes
do término do prazo e antes que fôsse designado qualquer subsSucedeu-o provisoriamente André de Albuquerque, que p·ern1aneceu até o ano seguinte. Em seu primeiro período de govêrno, pôsto que voltou a administrar a Paraíba de 1603 a 1605, os
.P otiguára arrasaram e queimaram a fortificação do Cabedelo.
Cada vez mais os indígenas buscavam vi~gar-se dos ataques às
suas aldeias e, com isso, tornavam extremamente precária a Pi t.uação portuguêsa às margens ·d o Paraíba.
Designado capit.ão-mor -em 1592, Feliciano Coelho de Carvalr1
de imediato buscou debelar definitivamente a ameaça representaóa
pelos Potiguára. Para tanto solicitou auxílio a:o capitão-mor d 3
Itama.racá, Pero Lopes Lôbo, que lhe enviou homens e arma-·
n1entos. À frente de numeroso exército Feliciano . id e Carvalho
tomou o rumo da serra de Copaoba e, na primeira aldeia encon-trada, "mataram tantos que era piedade ver depois tantos cor-pos" ( 5) . Progredindo sempre de aldeia em aldeia a tropa portuguêsa alcançou as margens do rio Potengi, no atual Rio Grand3
do Norte. Enquanto isso, a disputa entre jesuítas e franciscanos
era encaminhada por uma ;d ecisão do rei de Portugal, expressu
em carta enviada1a Feliciano Coelho : "Porquanto, por FrutuosJ
Barbosa fui avj sado que 1e ntre os religiosos de São Francisc :,
enviados a essas partes por meu mandado, e os padres da Con1panhia, havia diferenças, ·d o que resultava escândalo entre cs
novos cristãos, vos mando que, tirada a inquirição, e achando
que os padres de São Francisço são ·o s culpados, os concertare~s
€m forma que não haja matéria de escândalo, e se os padres ( ~,
c::ompanhia, os despedireis, para não mais tornarem a morEr
nessa Capitania., e os ditos religiosos de São Francisco doutrinarão todo o gent.io, o que favorecereis em tudo o que vos fôr
possível" ( 6 ). Feliciano Coelho concluiu pela expulsão dos jesuítas, o que foi feito .e m 1593, passando as aldeias sob a sua responsabilidade aos cuidados dos franciscanos.
Perseguindo o objetivo de exterminar de vez a ameaça const ituída pelos Potiguára, o governador da Paraíba em 1594 repe(5)
(G )

F rei Vicente do S al va dor, op. cit.

•
H orác io de Alme id a , His tória da P a raíba, Tom o I , Impre n sa U n i versit á ria , J o::o
P essoa, 1966, p . 126.
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tiu com maior violência os ~taques às aldeias do sertão de Copaoba. No ano seguinte a Paraíba foi atacada por treze navios
:franceses, parte de uma ·esquadra cujas naus restantes permaneceram nas proximidades da foz do Potengi. Estreitavam-se as
ligações de aliança entre indíg·enas e franceses pondo em perigo
o domínio lusitano na área. Perseguidos na Baía da Traição e
na Copaoba, os Potiguára migravam em direção das margens do
Potengi, ali reunindo suas fôrças aos franoeses e voltando em
contra-ataques devastadores. Tal fato colocou diante dos administradores coloniais a necessidade imperiosa de conquistar e
ücupar o Rio Grande do Norte, sem o que o perigo não seria
6.ebelado. .Cumprindo ordens régias, Feliciano Coelho de Carvalho entrou a planejar a ·emprêsa com o auxílio de Manuel Mascc.:renhas Homem, capitão-mor de Pernambuco.
1

Em dezembro de 1597 chegou à Paraíba uma esquadra enYiada da Bahia pelo gov·e rnador Francisco de Sousa, ao tempo
rm que Manuel Mascarenhas comandava suas tropas a part.i r de
<.>linda. Na capitania real Mascarenhas embarcou, enquanto que
Feliciano Coelho conduzia por terra muitos homens em dir·eção
do Potengi. Nos primeiros dias de 1598 a armada fundeou na
foz daquêle rio, iniciando-se a 6 de janeiro as obras de um forte,
<lepois denominado dos Reis Magos. Em 24 de junho Manuel
l\tlascarenhas fêz a entrega do comando a Jerônimo de Albuquerque, regressando em seguida à Paraíba.
1

Com a ocupação do litoral do Rio Grande do Norte os f ranceses passaram a optar pelas costas do Maranhão, livres ainda
da presença portuguêsa. P·~ rdiam assim os Potiguára aliado precioso e, a tal defecção, somaram-se os prejuízos de uma violenta
epidemia de varíola, que segundo depoentes da época, dizimol!
dois terços da população indígena. Como a moléstia assumiu
características epidêmicas de tais proporções entre os Potiguá ra,
as fontes não esclarecem bem. Alguns apontam como causa o
}.'itual indígena de quebrar o crâneo dos portuguêses que encontravam mortos pelos caminhos: a tropa de F.eliciano Coelho.
quando da volta do Rio Grande do Norte, teria sido vitimada pela
doença e os cadáveres deixados insepultos ao longo da jornada ;
os Potiguára, ao tomarem os corpos para o ritual, t e-riam contraído a varíola.
A crer nesta afirmativa, ou preferindo-se a hipótese de qu~
também ali os portuguêses tenham utilizado a prática ·C·3 presen··
tear ou de abandonar aos silvícolas objetos contaminados pela
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doença, costwne relatado em inúmeras passagens das crônicas de
Nóbrega e Anchieta, o certo é que "mais morreram de doença do
que houveram de morrer, indo a guerra por diante; êles m·esmos
confessavam que das três partes morreram duas e. . . houve
aldeia e que amanheciam cem pessoas mortas" ( 7 ) .
Já não era possível aos indígenas a luta em igualdade de

condições contra o colonizador europeu. Diminuía gr01dativan1ente a antiga superioridade numérica, antes capaz de equilibrar o desfavorecimento na eficiência das arma~. As tentativas
de aproximaçã;o efetuadas pelos padres encarregados da catequese e pelos próprios colonos portuguêses~ os maiores interessados
no término da guerra, acenavam aos Potiguára com promessas
de liberdade e prosperidade. E a paz foi finalmente estabelecida,
&inda no govêrno de Feliciano Coelho de Carvalho : "por ordem
de D. Francisco de Sousa as pazes foram firmadas solenemente
na Paraíba, a 15 de junho de 1599. Serviu de intérprete frei Bernardino das Neves, filho de João Tavares, escrivão de órfãos em
Olinda .. . " ( 8 ). Ainda no mesmo ano chegaram à Paraíba os
frades da ordem de São Bento, e, em fins de 1600, os carmelitas,
reforçando os trabalhos catequistas.
Ao iniciar-se o século XVII pouco restava da obstinada resis·i:ência indígena oposta por 25 anos à conquista da Paraíba. Com
o contingente populacional dràsticamente reduzido pelas guerras
e pelas doenças transmitidas pelo colonizador, os Potiguára subn1eteram-se ao.,aldeamento imposto pelos catequistas e aos conseqüentes primeiros impactos desagregadores da cultura t radicional, bem como a wn intenso processo de miscigenação, que
j á se iniciara nas relações amistosas mantidas com os franceses.
Em 1603, o jesuíta Fernão Guerreiro calcula em 19 000 os índios
aldeados na Paraíba; sete anos mais tarde, o sargento-mor Diogo
de Campos estima-os em 14 000; às vésper as da invasão holandesa, o padre Manuel de Morais, citado por Cândido Mendes de
Almeida nas Memórias do Maranhão, vol. II, p. XXXV, diz não
passar de 3 000 o número de índios entregues aos cuidados de
1"21igiosos ; ao tempo do domínio flamengo, Adriaen van der
Dussen relaciona cinco aldeias na Paraíba, com apenas 620 índios
adultos do sexo masculino ( 9).
1

7)
( 8)

H orá cio de A lm eid a, 0 1•. c lt., p . 139.
C apistrano d e Abreu, C apítulos •le História Colonia l, 4 .ª edição,
pistrano de Abreu, Livraria Briguiet, Rio, 1954 , P . 125.

t9)

Ho r ácio de Almeida, op. cit., p. 186.

i
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Mas antes de desaparecerem por completo dos relatos da
época - talvôz mesmo por fôrça do acontecido - sofreram os
· Potiguára o golpe de misericórdia que lhes retirou a até então
grande expressão histórica. Quando a esquadra do almirante
holandês Boudewijn H·endricksz regressava da cidade de Salvador, fundeou a 20 de junho de 1625 na Baía da Traição. Desembarcando doentes e feridos, receberam os holandeses auxílio dos
Potiguá!'a, empreendendo ataques às povoações e fazendas dos
rios Mamanguape e Camaratuba. Os portuguêses arregimentaram fôrças na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, chefiadas pelo capitão-mor da Paraíba, Afonso de França, e por
Francisco Coelho de Carvalho. Depois de expulsarem os holandeses da Baía da Traição os portuguêses vingaram-se cruelmente
dos Pot.iguára, punindo-os pelo auxílio prestado ao invasor: "na
Bahía da Traição. . . sendo necessário castigar-se o gentio que
havia socorrido ao mesmo inimigo ... matando e castigando muitos e aprisionando os que bastaram para fazer exemplo . . . ( 1o) .
Revoltaram-se os Potiguára da serra da Copaoba, matando portuguêses e raptando moças e meninos que ofereciam aos chamados "tapuias" do sertão, como sinal de paz e aliança. Três companhias portuguêsas meteram-se sertão à dentro e ali praticaram
a maior matança de índios que regist.r a a história da Paraíba.
()s prisioneiros foram conduzidos a Pernambuco e repartidos como escravos pelo desembargador João de Sousa Cardines, cumprindo or·dens do governador Matias de Albuquerque. Os indígenas que lograram escapar, migraram para os sertões do Ceará
e do Rio Grande do Norte e alguns poucos embarcaram para a
liolanda nos navios de Hendricksz.
1

Entre êstes figurava Pedro Poti, que mais tarde desempenhcu papel importante na administração holandesa, como regedor
dos índios da Paraíba. Fiel à aliança com os holandeses e odiando os portuguêses pelas lutas constantes movidas contra o seu
povo, Pedro Poti, quando da guerra que restaurou a hegemonia
lusitana, colocou-se ·2m campo oposto àquele onde lutava seu
primo, Felipe Camarão, também Potiguára. Ambos trocaram
algumas cartas, que escritas em tupi e posteriormente vertidas
para o holandês, acham-se arquivadas na Holanda. Essa correspondência constitui o único ·exemplo conhecido da utilização por
ind'ígens.s brasileiros da língua nativa como veículo de comunic::ição e3crita. Segundo Horácio de Almeida, o historiador Pedro
( 10)

~er tictão forneci~ a pe:o cap itão J er ônimo Cavalc ant:i de Albuquerqu e e apr eciada pelo Conse.ho Ultramarino a respeit o de Francisco Coelho de Carvalho.
~ n A11ais cl n Biblioteca Nacional , vol . 26, pp . 449/ 450.
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Souto Maior traduziu duas dessas cartas, e um pequeno trecho
de uma delas revela o quanto a perseguição portuguêsa calou
fundo em Poti : "em todo o país se encontram os nossos escravizados pelos perversos portuguêses, e muitos ainda estariam,
se eu não os houvesse libertado. Os ultrajes que nos têm feito,
!nais do que aos negros, e a carnificina dos da nossa raça, executada por êles, na Baía da Traição, ainda estão bem frescos na
nossa m·emória" ( u ).

,

( J 1)

'

Horácio de Almeida, op. cit., p . 223 .

•
•

,

CAPíT'ULO III
A HISTÓRIA RECENTE

índios e regionais

A partir de meados do sécu1'o XVII a história dos Potiguára
reduz-se aos fatos do contato mantido com a sociedade envolvente. As ~temativas que através ·d e trezentos anos permitiram
àqueles indí.g enas sobreviver ao processo de extinção que atingiu
a tantos grupos tribais· brasileiros em situações aparentement0
semelhantes, só poderão ser conhecidas pela reconstrução cuidadosa da história da região, ainda não 1evada a têrmo e a cuja
tarefa não nos propomos dentro dos limites dêste trabalh0.
Pode-se supor que as condições naturais oferecidas pela sesmaria
que lhes foi doada permitiram o atendimento das necessidades
raínimas de sobrevivência ·do grupo, enquanto o relativo isolarnento resultant~ da extensão do território tribal, do escasso povoamento da "'á rea e da ausência de frentes pioneiras marcada.n1ente agressivas, propiciou dura.nt,e longo tempo uma fixação
n1ais ou menos tranqüila e não contestada às terras de origerr,
embora alguns casos de apropriação indébita do território indígena sejam relatados, como veremos, desde a segunda metade do
século XIX.
1

Ao longo do rio Camaratuba, posseiros se assenhorearam da;;
terras da reserva situadas entre a. foz do riacho Ventura e a do
Águas Claras, numa extensão aproximada de 12 km, por 2 'kr:..1
de largura. Algumas dessas posses, que datam de 100 anos, di.::.:põem de boas residências, casas de farinha, coqueirais e outras
benfeitorias, sendo transmitidas por herança, ou mesmo venda.
Durante o império as casas residenciais eram construídas sôbre
a divisa, respeitando o território demarcado; depois, os posseiro.3
passaram a t.r ansferir ·d e local ou simplesmente destruir os mar·eos que estabeleciam os limites primitivos da sesmaria, invadindo
gradativamente as terras indígenas.

I

<O
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Antes da instalação do pôsto indígena, na década de trinta,
t _; índios reagiram sempre a tais violações, ora repondo os marcos em seus locais de origem, ora destruindo as benfeitorias reaIiza:das pelos posseiros em território tribal. :Ê!ste tipo de r·epresália gerou freqüentes conflitos, porém com o advento da proteção oficial as medidas de defesa do patrimônio indígena pas~aram à responsabilidade exclusiva id e extinto Serviço de Protec-ão aos índios, sendo os Potiguára impedidos de qualquer ação
,·:ontra os invasores de suas terras. . A falta de recursos materiais
e humanos, por vêzes o desejo dos responsáveis pela administração de não feri:r-em interêsses dos proprietários do rio Camaratuba - entre o quais figuravam e figuram pessoas de prestígio
na região, como juízes, políticos, sacerdotes, etc. - fizeram com
que aos poucos se estabilizasse a. posse das áreas usurpadas.
Os ocupantes das terras buscavam m eios de legalizar a situação
de fato, pagando impostos, taxas de ocupação e outras obrigações fiscais nas repartições competentes do municú>io de Mamanguape. Para tanto, contavam com a simpatia das autorida:des
cllst.ritais, municipais e estaduais, colocadas diante da opção entre
o índio, marcado por estereótipos, e personalidades de pr·estígio
:n o âmbito local.
Em vão tentou o pôsto indígena, nos primeiros anos na Baía
da Traição, ap·elar por medidas que viessem coibir o abuso da
invasão franca e declarada. As denúncias por diversas vêzes forn1uladas contra a violação dos limites da reserva não encontraram
ressonância nos órgãos encarregados da ·apuração dos fatos.
A ~_ sim é qu·e em 16 de fevereiro de 1934 a Delegacia de Polícia
de Mamanguape enviava ao Diretor de Segurança Pública em
J c.ão Pessoa o ofício número 8, assinado pelo tenente delegado
de Polícia, João Elpídio da Cunha: "comunico a V. Excia. que,
e1n obediência ao ofício dessa diretoria, sob o n.º 284, de 7 do
corr·ente, transportei-me ontem ao lugar denominado São Franscisco, dêste distrito, fazendo investigações a respeito da retirada
do marco inicial da linha do norte, das terras pertencentes aos
ir-dios potiguaras, não apresentando o Sr. Vicente Ferreira Viana
e o índio Manuel Santana, provas como o Sr. José Ribeiro Bessa
iõsse o autor ou mandante da referida retirada do marco, por
~·ste motivo deixei de instaurar inquérito ... ".
Apesar do paternalismo do órgão oficial, chamando a si tôda
a responsabilidade na solução dos conflitos gerados pela posse
da terra na fronteira norte da reserva, a ineficácia da sua atuação e a impunidade garantida aos invasores permitiram a êstes
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desafiar abertamente a autoridade do pôsto indígena, eomo derr. onstra o telegrama enviado a 30 de dezembro de 1935 pelo encarregado do pôsto, Vicente Ferreira Viana, ao Inspetor Regional
ào Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio em João Pessoa :
"chegando meu conhecimento José Ribeiro Bessa, junto cangaceiros armados rifles. . . derrubou cercado amparo gado pôsto .. .
peço providências".
Em 3 de novembro de 1944 o inspetor do S.P .I. Tubal Fialho
Viana, ent.ão respondendo pela adln:inistração do pôsto, encami1lhou o ofício n.º 101 ao Dr. Raimundo Carneiro, chefe da
4.ª Inspetoria Regional daquêle serviço, no qual figura uma relação das terras ilegalmente subtraídas à reserva. Diz o documento : " . . . os ambiciosos e os inimigos dos índios dia a dia
procura1n restringir o campo de ação dos nossos caboclos, apropriando-se indêbitamente dêste único patrimônio de que êles são
legítimos e incontestáveis herdeiros. . . A extensão das terras da
jurisdição dêste Pôsto é enorme ... ; entretanto. . . há dentro delas
diversos senhores que, exibindo escrituras graciosas ... se dizem
possuidores. . . Cumpr·e ainda salientar-vos que os senhores acirna mencionados vem cavilosamente pagando impostos territoriais à Mesa de Renda, com a declaração mentirosa de senhores
e possuidores de terras... Permito-me lembrar, mais uma vez,
a necessidade urgente da demarcação d.a propriedade, para, por
rueios legais, serem anuladas as escrituras acima referidas ... ".
São apontados /como invasores das terras da reserva, ainda segundo o documento:
1.º -

Barra do Camaratuba : os h·erdeiros de Manuel Maximiniano possuem um grande sítio de coqueiros ...

2.º -

Engenho Cumaru: a Companhia de Tecidos Paulista,
Fábrica Rio Tinto, se diz possuidora daquêle patrimônio . ..

3. 0

Encantado: ali estão situados José Madruga e José
Maria, grandes criadores e agricultores ;

-

4. 0

-

Itaúna: ... está estabelecido o .Sr. José Tavares . ..

5.º -

Itaúninha: hoj~ é o senhor e possuidor o padre Vital
Ribeiro Bessa.

6.

São Bento: o sr. Pedro Lira se diz dono, alegan·dO
(que) apenas parte da sua propriedade está dentro da
sesmaria, entretanto podemos afirmar que ela tôda está
nas terras ·d os índios.

0

-
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Barra do Rio Jardinho: ... os srs. Daniel Toscano,
Antônio Teotônio e Sabino Franco, êste último autor
da denúncia oferecida à Promotoria de Mamanguape
contra o inspetor auxiliar Sebastião Francisco da Silva, sob o fundamento de abuso de autortdade, pelo
simples fato dêste servidor haver convidado aquêle
morador a vir ao Pôsto Indígena, prestar esclarecimento.
Água Fria:
luar.

. . . os

srs. Francisco Tavares e Davi d Ba1

9:? -

De Agua Fria até a Ladei_ra do Pená: o senhor de engenho Pompeu Lira, que achando pouco a sua propriedade Engenho Piabuçu, limítrofe da dos índios, lançou
mão de mais meia légua de terra, vindo passar a sua
picada cá no marco da Cajarana.
e

1O.º -

Do Marco da Balança à Gruta do Gurubu: a Compapanhia de Tecidos Paulista, Fábrica Rio Tinto, transferiu aquêle marco e usurpou quase uma légua de terra
dos índios ...

11.º -

Brejinho : . . . ·em poder do sr. Gercino Gomes, que diz
haver comprado há mais de cinqüenta anos".

Os interêsses em disputa na questão das terras da reserva

levaram por diversas vêz,ss os posseiros do rio Camaratuba a
apelar diretamente junto ao altos escalões da república, provàvelmente dispondo da cobertura .política indispensável ao sucesso
de suas reinvindicações. Foi assim qu·e em 1955 o Serviço Telegráfico da Secretaria da Presidência da República, no Palácio d'D
Catete, registrou em 30 ·de julho e sob o protocolo 022839-1955,
o seguinte telegrama enviado ao então presidente Café Filho:
"qualidade pequenos e m.édios proprietários sit.u ados margem direita rio Camaratuba município Mamanguape vimos apelar Vossência determinar providências enérgicas junto Serviço Proteção
í ndios senti·do fazer sustar incursões indivíduos que se dizem
cabóclos suborcHnados Pôsto Indígena Baía da Traição os quais
invadem nossas propriedades para d·evastar matas lavouras interrompendo assim nossos trabalhos agricultura pecuária ainda mais
trazendo intranqüilidade nossas famílias pt Nessas propriedades
adquiridas por compra possuindo escrituras que datam mais de
cem anos com marcos reconhecidos onde já funcionaram engenhos movidos a água e vapor pt. Êsses indivíduos que se dizem
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índios ou caboclos são na maioria portadores de título de eleitor
comerciantes almocreves e ambulantes prevalecendo-se falsa identirl.ade caboclo para abusarem tal prerrogativa somente intuito
de beneficiar-se produtos propriedades alheias pt Derrubadas incêndios matas nossas · propriedades conseqüências desastrosas
produção e franco desrespeito lei reflorescimento pt O que nos
leva fazer êsse apêlo Vossa Excelência é porque o Pôsto Indígena
está indiferente às nossas constantes reclamações pt Confiamos
Vossa Excelência tomará providências cabíveis pt Saudações Benedito Bezerra Falcão, padre J·o sé Bessa, José Tavares Melo,
Antônio Marinho Costa, Agripino Barbosa Si~va, Antônio Soares
Cruz, Luísa Tavares Melo, Pedro Lira, Nemésio Batista Albuquerque, Joaquim Pedro Oliveira, Francisco Tavares Melo, Antônio Tavares Bezerra, José Lira~' .

.•

Encaminhado ao Serviço de Proteção aos · índios, o telegrama deu origem à formação de um processo, merecendo em 26 de
&gôsto do mesmo ano o seguinte despacho do diretor daquêle
órgão, Mota Cabral : "a I . R . 4 para informar com urgência e
tomar as providências necessárias", à propósito, o chefe da
4.:1 Inspetoria Regional, Raimundo Dantas Carneiro, enviou ao
diretor do S . P . I . uma exposição de motivos na qual afirma :
" Os signatários do telegrama dirigido ao Exmo. Sr. Presidente
ela República alegam ser possuidor·es de partes de terra vizinhas
ao Pôsto Nísiá Brasileira, situado no município de Mamanguape,
F~stado da Paraíba.. Essa quest.ão das terras dos índtos da Baía
da Traição e não do 'que se dizem caboclos', como insinuam os
reclamantes, é muito antiga e não pode ser resolvida a não ser
judicialmente, por meio de uma demarcação. Desde 1944 que
essa chefia vem lutando para apaziguar os ânimos de índios e
confrontantes, mas em vão. Isto porque os remanescentes potiguaras se julgam donos de oertas porções de terras de que os
reclamantes se acham apossados. Uns e outros colocam marcos
e os retiram dos lugares, a seu bel prazer, apesar das admoestaç;ões e_ providências tomadas. Por que os que se dizem prop:ri·e·tários não requereram ainda uma demarcação? Naturalmente
porque não S·e acham bem amparados nos seus direitos de prop riedade. O Serviço iniciou uma demarcação, anos atrás, que
não foi avante por falta de verba. E hoje, só um crédito especial, de nunca m·enos de Cr$ 200 . 000,00 (duzentos mil cruzeiros),
para pagamento a trabalhadores, agrimensores, advogado, despesas judiciais, plantações nos aceiros, etc., seria o necessário .. .
Não há fundam·~nto algum nas alegações contidas no telegrama
d irigido ao mais alto magistrado do país. O que existe verda1

•
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c:ieiramente é uma guerra surda, mas ininterrupta contra o Serviço, como aconteceu em oµtras unidades do S. P. I . , pÕr parte
dos interessados no esfacelamento dos postos e conseqüentemente
na perda das te.rras que d·z. fato pertencem aos índios. Pelo que
tenho observado e segundo infonnes do encarregado do Pôsto
Nísia, êste não está indiferente ao assunto. Não pode é proibir
que os índios que se julgam espoliados, recoloquem os marcos
nos lugares antigos e façam plantações dentro da área litigiosa ... ".
1

Desconhecemos daí por diante o curso seguido pelo processo
que teve orig·sm no telegrama envi~do ao presidente Café Filho,
bem como as conseqüências imediatas do mesmo. A longo prazo,
no entanto, o statuo quo não sofreu modificação alguma : até
hoje os posseiros continuam senhores das terras que ocuparam à
reserva, a demarcação não foi efetuada, e os índios, em ações
cada vez mais isoladas, t entam ainda retomar as férteis terras
da margem do Camaratuba, contidos no entanto pelas armas e
pelo prestígio local dos invasores. Quando de nossa segunda
estada na área, em julho/ agôsto de 1969, o chefe do pôsto indígena, sr. Ernani Luz, revelou que por iniciativa própria havia
estabelecido contatos com o comando de um batalhão de eng·3nharia do Exér.;ito, obtendo a promessa da realização do trabalho demarcatório.
Em documento da.tado de 1966 o Pôsto Indígena Potiguára
fornece a relação mais recente e mais completa dos ocupantes
de terras da reserva ( 1 ~) :
o primitivo posseiro era José Tavares de Melo, apossado 1lá 23 anos, que em 1962 vendeu ao major Farias, qu·9em 1965 vendeu ao sr. Odilon, por três milhões d~ cruzeiros;.
a posse é na foz, lado oeste, do riacho Ventura.

"Odilon -

com posse no lugar Encantado e no Itaúna,
ali havendo nascido; é sócio d·e Benedito Bezerra.

José Tavares Melo José Maria Falcão -

poss~

A.ntónio Soares da Cruz ( 12 )

no Encantado, onde nasceu há 70 anos.
Encantado, onde nasceu há 70 anos.

··R elatório relativo à s t erras d a antiga s esmar ia dos í ndios potigu aras d e São
Miguel em Acaj uti biró, que anos d epois tomou o nome de Baía da T raíção·',
cópía d a t ilografada dos arquivos do Pôs to Indígena Potiguára, 1966.
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Encantado, onde nasceu há 50 anos.
.
posse no Encantado, onde nasceu há

60 anos.
1.:aldomiro Cavalcanti -

Encantado, onde nasceu há 40 anos .
.José de Meneses Lira - Itaúna, onde nasceu há 65 anos.
(.}ônego Vital Ribeiro Bessa - Itaúna, Sítio-Ilha, posse há 60 anos.
Isabel Barbosa da · Silva - Itaúninha, onde nasceu há 70 anos.
José Faustino - Itaúninha, posse há 40 anos .
.José Pereira Cavalcanti - Itaúninha, há 40 anos.
I dalino Galvão de Oliveira - Itaúninha, posse há 50 anos.
J-'>edro de Meneses Lira - São Bento, onde nasceu há 80 anos.
Luísa Tavares da Costa - Sítio-Ilha, onde nasceu há 70 anos.
Joaquim Pedro de Oliveira - Sítio-Ilha, há 60 anos.
Júlio João Soares - Sítio-Ilha, onde nasoeu há 60 anos ..
José Tosca.no - Manimbu, onde nasceu há 50 anos.
ldelfonso Meneses Lira (juiz aposentado), Manimbu, há longos
anos.
Humberto Cavalcanti Cruz - . Jardim, onde nasceu há 50 anos .
.Francisco BatriSta - Jardim, com posse de .herança que vem de
70 anos ; nasceu ali há 20 anos.
António Soares de Lima - Jar~im, onde nasceu há 50 anos.
José Dionísio - Jardim, onde nasceu há 60 anos.
Francisco Tavares de Melo~ - Águas-Claras, onde tem posse há
40 anos ; adquiriu por compra.
biilton Lucena - comprou a posse de Maria José Bessa, que ali
residiu por longos anos; êle reside há 25 anos.
José N éris - por herança dos pais, posseiros de 80 anos em
Águas-Claras .
.Maria José Bessa - por herança dos pais, há 80 anos, em Águas-Claras.
J

1

partir das terras dessa última, até o velho .e·n genho em Piabuçu,
as terras estão ocupadas pela Companhia de Tecidos de Rio Tinto) que adquiriu há vários anos de Pompeu Homem de Lira a
posse do engenho. . . construído no final da divisa das terras
ll

1
, d'lOS .. . . " .
-!..OS
ln
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Excluindo-se a posse atribuída à Companhia de Tecidos de
Rio Tinto, de que trataremos mais adiante, a comparação desta
lista com os nomes dos assinantes do telegrama enviado à presidência da república em 1955 e com a relação fornecida pelo
pôsto indígena em 1944, permite estabelecer o quadro seguinte :
POSSEIROS DA FRoNTEIRA NORTE DA RESERVA

NOME

1944

Manuel Max ~ 1niniano (herdeiros)
José Madruga
José Maria (Falcão)
José Tava1es Melo
Padre Vital Ribeiro Bessa
Pedro Meneses Lira
Daniel Toscano
Antônio Teotônio
Sabino Franco
Francisco Tavares Melo
David Baluar
Pompeu- Homem de Lira
Gercino Gom.e s
Benedito Bezerra Falcão.
Padre José Ribeiro Bessa
Antôn:o Marinho Costa
Agripino Barbosa Silva
Antlnio Soares Cruz
Luísa Tavares Melo (Costa)
Nerr.ésio Batista Albuquerque
Joa ·iuim Pedro Oliveira
Antônlo Tavares Bezerra
J osé Meneses L:ra
Cdilon (?)
Antênio Madruga
José Francisco da Silva
Valdomiro Cavalcanti
Isabel Barbosa da Silva
José Pereira Cavalcanti
J osé Faustino
IdaLno Galvão de Oliveira
Júlio João Sales
José Toscano
Idelfonso Meneses Lira
Humberto Cavalcanti Cruz
Francisco Batista
Antônio Soares de Lima
J osé Dionísio
Milton Lucena
José Néris
1V1aria José Bessa
QUADRO 10

1

1955

1966

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

-

1

+

+

+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S. VOL. XIX

47

Os documentos de 1944, 1955 e 1966, aliados à observação do
quadro 10, possibilitam as seguintes conclusões:
1.0

-

prevalecem na área posses alegadamente legitimadas
pelo tempo, pela existência de escrituras e pelo pagamento de impostos às repartições competentes.

· 2.º -

Existem famílias tradicionalmente instaladas, representadas por indivíduos com posses em locais distintos,
que participando ativamente na defesa dos pret·ensos
interêsses dos posseiros, parecem exercer a liderança
entre êles; nela figuram pessoas detentoras de prestígio local, como juízes, sacerdotes e delegados de polícia.

3.º -

Enquanto a r·alação de 1944 cita 13 posseiros nas margens do Camaratuba, o documento de 1966 relaciona 28;
não obstante a diferença observada no intervalo de
22 anos, a grande maioria dos indivíduos mencionados
em 1966 ·e não enumerados em 1944 são declarados
posseiros há 50, 60 e mesmo 80 anos, nascidos no local
herdeiros de posses tão ou mais antigas. Tal fato permite levantar duas hipóteses: ou a r·elação de 1944 foi
incompleta por qualquer motivo, omitindo pessoas que
no mínimo há 30 anos ocupavam terras da reserva, ou
então a partir daquêle ano ocorreu uma divisão considerável do território usurpado aos índios, seja pela
diminuição das propriedades originais, seja pelo progre.,ssi vo aumento da área invadida, através de mudança
·dos marcos de limite, o que permitiu que o terreno
assim obtiô.'o fôsse alvo de transações. Neste caso, os
posseiros recentemente intalados buscaram sancionar
os seus direitos lf:lnçando mão do principal argumento
para êl·es legitimador d a posse) o tempo de permanência na área.

4. 0

Pôr fim., fica patente a ineficácia da atuação do serviço oficial na defesa do pat.rimônio indígena, pois defrontando-se com a invasão da reserva desde a sua
instalação, não conseguiu durante 40 anos levar a
têrmo ao menos a demarcação do território tribal.

-

Até hoje a questão de t erras permanece em compasso de
t\spera. De um lado, os posseiros, constantemente em defesa
contra qualquer iniciativa reinvindicatória por parte dos índios,
impedindo com a utilização de capangas armados a aproximaÇão
de qualquer índio das terras subt.r aídas à reserva; de outro~ os
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Potiguára, que se no passado chegaram por vêzes a movimentos
coletivos contra os proprietários do rio Camaratuba, atualmente
lilni tam-:se a uma outra ação isolada. ,D e nenhum modo os conflitos surgidos chegam a mobilizar as sociedades indígena e regional como um todo, circunscrevendo-se ao pequeno número de
indivíduos diretamente interessados. A função do pôsto já ficou
bem clara nas páginas anteriores. Não dispondo de fôrça e nem
de elementos materiais e humanos suficientes para a defesa ostensiva dos interêsses dos Potiguára, desempenha papel nitidamente
moderador, aguardando, como agora com o recurso ao Ex~rcito,
que surjam de fora as soluções necessárias.
Apesar de prevalecerem entre os componentes da "classe alta"
e da "classe média" regionais que não mantém disputas de terras
com os índios os ,e stereótipos freqüentemente desenvolvidos nos
segmentos da sociedade nacional em contato direto com grupos
tribais, tais atitudes manifestam-se objetivamente atenuadas.
r.ralvez pelos muitos anos de contato, pela intensa miscigenação
ocorrida, e pela certeza de que incontestàvelmente os Pot~guára
~-:ão os donos da maior porção de terra da área, seus direitos e
permanência não são contestados, embora surjam d'e modo velado
os argumentos contra o absurdo de se deixar tantos hectares entregues à discúria dos caboclos. Parece-nos também que a existência há longo tempo na área dos poderes formalmente instituídos - magistrados, delegados de polícia e o próprio pôsto indígena - alia-se a o ceroeamento impôsto pela proximidade com a
capital do estado, onde povo e autoridade encaram os índios co1110 patrimônio histórico e turístico que deve ser preservado.
Bem diverso é o que ocorreu entre os regionais de baixo
status econômico. Camponeses sem terra e sem a menor possibilidade de adqurí-la por compra, buscam êles sempre que possível
ident.ificar-se como Potiguára, apelando para uma descendência
-- muitas vêzes duvidosa - que lhes garanta o direito de pleitear
junto ao pôsto a demarcação de um lote dentro da reserva. É
com ·esta faixa da população que ocorre a maior incidência de
casamentos interétnicos, outros recursos utilizados pelos regionais
pobres: unindo-se a uma Potiguára qualquer indivíduo automàtícamente tem por intermédio dela o acesso à terra, da mesma
forma que casando-se com um ínct:o qualquer mulher obtém um
pedaço de chão. Com a proibição de arrendamento de terras da
reserva a indivíduos não-índios, mesmo aquêles que antes desfrutavam de t1l situação procuram agora estabelecer uma união
interétnica, já que a renovação do arrendamento fica à critério
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do pôsto, podendo ser suspenso o contrato assim que se esgotar
o prazo. Casando-se com Pot.iguára o arrendatário vê a sua
situação estabilizada e livres de risco as benfeitorias realizadas.
Atualmente, são poucos os indígenas que mantém relações
à.e trabalho com os regionais, à exceção dos que se dedicam a
pesca. Preferimos no entanto deixar o assunto para o capítu1""
seguinte, quando será descrita a economia Potiguára.
A. emprêsa industrial

Na segunda década do século XX a já então próspera Fábrica de Tecidos Paulista, fundada nas proximidades de Reci ~e
por Herman Lundgren, resolveu expandir as suas atividades através da construção de um outro estabelecimento indústrial. O sítio
escolhido foram terras do município de Mamanguape, às margens
do rio de. mesmo nome, local de pescadores conhecido como aldeia
da Preguiça. As razões que levaram à eleiçãõ de wna área pa:::.tanosa, infestada pela malária e carente à época de vias d e
comunicação terrestre ao menos razoáveis, permitem apenas conjecturas. O certo é que em princípios de 1917 os irmãos Fred3rico e Artur Lundgren despacharam para aquela região Artur
Barbosa de Góis, corretor da Fábrica de Tecidos Paulista. Instalou-se êle como comerciante em Salema, antigo e decadent'.:'
pôrto do Rio Mamanguape, ali montando uma pequena mercearia; a seguir, principiou a comprar as terras da redondeza, "vendendo-as" alglJ.ffi tempo depois aos irmãos Lundgren.
Em 15 de fevereiro de 1918 eram tomadas as primeiras providências com vistas à posse efetiva da terra. Apolônio Gomes
de Arruda, nomeado administrador do engenho Rio Tinto ( ex-engenho da Preguiça), com mão-de-obra local iniciou a drenagem
B canalização das águas de uma lagoa ali existente para os rios
Mamanguape e Preguiça, a derrubada do mato e a abertura dos
primeiros caminhos. Em 1919, já pronto o planejamento completo~ principiaram os trabalhos de recuperação das terras par: tanosas ·e de construção dos edifícios da fábrica e casas parr.
administradores e operários. A Companhia de Teci,d os Rio Tinto
começou a fnncionar no final de 1924. Pouco depois, Rio Tinto
foi elevado a distrito de Mamanguape e em 1956 tornou-se município.
A instalação da emprêsa industrial repercutiu d.e duas forrnas sôbre os indígenas : a companhia assenhoreou-se de parte significativa do território tribal, e, paralelamente, estabeleceu relações de trabalho com os Potiguára.
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A crer nas informações contidas no ofício n.º 17, datado do
I>ôsto Indígena em 1.0 ·d e junho de 1940, e enviado ao· diretor do
Serviço de Proteção aos índios pelo então encarregado do pôsto,
Vicente Ferreira Viana, o aldeamento de Monte-mor, contíguo à
reserva, foi em 1868 parcialme.n te dividido em lotes.; os respectivos títulos foram entregues aos índios, estabelecendo-se a maior
parte dêles no aldeamento da vila da Preguiça. Um cert.o co1nendador Campêlo, "homem de grande prestígio político" residente em Mamanguape, conseguiu, não se sabe ao certo em que
época, apoderar-se de cêrca de 30 dêsses títul<OS. Para tanto,
n1andava perseguir e prender os indígenas por motivos fúteis,
visitando-os depois de encarcerados e oferecendo a liberdade em
troca dos títulos de terra. Mais tarde, quando a Companhia de
'recidos andava em busca de terrenos para instalar a fábrica,
êsses títulos foram vendidos aos Lundgren. No final d.e 1939 a
emprêsa logrou expulsar da antiga vila da Preguiça as últimas
famílias indígenas ali residentes, fato denunciado pelo pôsto indígena através ·d o. ofício n.º 26, de 7 de agôsto daquêle ano, enviado
ao Inspetor Regional do Ministério do Trabalho~ Indústria e Co1nércio em João Pessoa: "comuniqo-vos que compareceram à sede
dêste pôsto, nesta d'ata, os índios abaixo mencionados do aldea1nento de Montemor, que vieram queixar-se e solicitar providências para a coação de que estão sendo vítimas por parte da
Companhia Fábrica de Tecidos de Rio Tinto, que ameaça expulsá-los de seu aldeamento, como o fêz já a 3i_.l guns· mais tímidos... " .
1

1

.

Obtidas as terras que delimitavam com a res·e rva, a emprêsa
textil lançou-se sôbre o território tribal. A impunidade lhe era
assegurada pelo enorme prestígio advindo do seu poderio económico. Assim é que pelo sul e pelo oeste da reserva a Companhia, seguindo o mesmo método utilizado pelos posseiros do rio
Camaratuba, por vêzes revestiu os marcos de limite com cimento,
buscando disfarçar as suas características; outras, preferiu
arrancá-los do solo e transferi-los centenas de metros reserva
à-c~entro, 'OU, simplesmente, destruí-los.
Segundo o pôsto indígGna, ela atualmente ocupa uma área de cêrca de 80 km2 do território da antiga sesmaria, terras de taboleiro e matas, repletas
de madeiras valiosas. A preços correntes em 1966 o valor das
terras seria de 600 mil cruzeiros e o da madeira nela contida,
100 mil cruzeiros. Nessas terras não foram feitas construções
ou plantio de árvores frutíferas. Alguns indivíduos ali trabalham em pequenas lavouras, pagando arrendamento à Companhia e vigias arm~dos permanentemente impedem a entrada de
pessoas estranhas.
1
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Entre os Potiguára a companhia ãe tecidos recrut·ou parte
considerável da mão-de-obra não qualificada que empregou na.
construção de roçad:os, e na abertura e conservação de estradas
e caminhos. Uma outra tarefa, também de relevante importância, era confiada aos indígenas : o corte de madeira nas grandes
reservas florestais da área.
1

O intermediário entre os Potiguára e a Companhia de Tecidos Rio Tinto era o tuxaua Manuel Santana. últ.imo chefe dos
índios antes do advento da proteção oficial, Santana exercia a
liderança em sua plenitude, escolhido que fôra pelo consenso do
seu grupo. Através dêle os indígenas eram levados a trabalhar
para a emprêsa textil, diretamente subordinados aos capatazes
da companhia; como empreiteiro, Santana, organizava grupos d'e
cortadores de madeira, da mesma maneira que concedia licença
para que inúmeros indivíduos, índios ou não, retirassem madeira
da reserva e a comerciassem particularmente.
A liderança do tuxaua abrangeu um período de vinte anos,
desde cêrca de 1920 até 1942, quando morreu. Com a instalação
do pôsto indígena, no início da década de trinta, a sua autoridade suprema começou a ser frontalmente contestada pelos representantes do serviço oficial. São muitos os documentos dos
primeiros anos d'o pôsto que comprovam êsse choque de interêsses, confirmado também at ravés de depoimentos colhidos por
nós. Em 15 de janeiro de 1935, o encarregado Vicente Ferreira
Viana enviou o ofício n. º 2 ao Inspetor Regional do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio em João Pessoa, no qual dizia :
"comunico-lhe que o chefe indígena dêste pôsto, sr. Manuel Santana ... tem ultimamente dado ordem ... para venderem madeira
de construção, cobrando dêstes vinte por cento ... ". Em 4 de
fevereiro de 1937, ofício n.º 6, à mesma autoridade: " .. . chefes
de turma de cortadores de nladeira da Fábrica Companhia Rio
Tinto. . . com quarenta homens, estavam extraindo lenha. . . pertencente a êste pôs.to. . . Disseram-me os referidos chefes que
não atenderiam a minha intimação porque sobretudo tinha ordem
do chefe indígena Manuel Santana. . . e que com os. índios. podiam extrair madeira. . . Como sabeis, as matas dêste distrito
já estão devastadas, pois a quantidade de árvores derrubadas,
de uns quatorze, quinze anos para cá para fornecimento de madeiras à Companhia do Rio Tinto tem sido enorme . .. " Ainda
av mesmo inspetor, em 6 de maio de 1937: ". . . devo informar
que venho proibindo desde 1933 a devastação das matas .. . (que )
. .. desde 1920 v·em sendo devastadas .. . por consentimento do
1

1

1
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indígena Manuel Santana dos Santos, arvorado em chefe dos
índios. ; . numa extensão de 12 quilômetros em quadro . . . levada
a ·efeito pelos impiedosos mateiros da grandiosá e temível organização teut.o-brasileira de Rio Tinto, que pelos podêres de que
dispõe constitui um Estado dentro do Estado . . . O próprio Santana disse-me que havia autorizado o corte. . . recebendo 200 réis
dos empreit eiros por cada metro cúbico de lenha. . . O mesmo
indígena consente que pessoas estranhas preparem carvão nas
terras do pôsto, recebendo 10$000 (.dez mil réis) por carvoeira e
a rrenda terrenos do pôsto, r·eceberido 15$000 (quinze mil réis)
por hectare . . . ".
Embora o corte sistemático e intensivo de madeira provocasse a longo prazo uma situação altamente danosa à subsistência indígena, pela extinção da caça e pelo prejuízo à proteção
das nascentes dágua, a tarefa proporcionava aos Potiguára a
obtenção imediata de dinheiro, livre da espera e dos riscos carac"
terísticos da agricultura. Trabalhar para a Companhia
Rio Tinto, ou manter qualquer relação com ela, implicava em receber
ao fim de cada jornada o dinheiro correspondente à mesma,
geralmente bem superior à quantia paga pelos regionais da área.
I~.m vão tentou o serviço oficial interromper as relações de trabalho entre os índios e a emprêsa, como mostra o ofício n .º 234,
de 5 de março de 1937, da 6.ª Inspetoria Regional do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, com sede em Natal, enviado
ao encarregado do pôsto indígena, e que transcreve telegrama
passado pelo chef·e do S . P. I . , major Durval Brito: "... rogo
cient.i ficardes dirigente Fábrica Rio Tinto que SPI proibiu devastação matas pôsto São Francisco e que legislação vigente
considera nulo contratar entre civilizados e índios". A emprêsa
surgia para os P.atiguára como uma organização que lhes trazia
benefícios e a quem não convinha contrariar. Por êsse motivo,
embora também fôsse ela uma invasora do território tribal, apesar de como os posseiros do norte haver removido ou destruído
os marcos que garantiam a propriedade indígena, ao contrário
do ocorria e ocorre com os moradores das margens do Camaratuba, jamais os índios se rebelaram contra ela. Tal comport arri:ent.o evidentemente era favorecido pelo enorme poder da invasora e pela teia de envolvimento na qual os diretores da fábrica
sábiamente enredaram o tuxaua Santana.
Com a morte de Santana tornaram-se mais difíceis as relaÇ'.Ões de t rabalho entre os Potiguá ra e a Companhia Rio Tinto.
Duas razões intimamente relacionadas concorreram para isto :
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o fortalecimento gradativo da aut:oridade do pôsto indígena, que
dentro das diretrizes da proteção oficial procurou cada vez mais
isolar os índios, e a debilidade da liderança dos novos tuxauas
como elemento aglutinador àos interêsses imediatos da população indígena, todos êles nomeados pelos encarregados do põsto,
segundo as suas conveniências administrativas. Diminuída a
demanda de mão-de-obra que a implantação de uma emprêsa
industrial de grande porte levou àquela região outróra decadente,
03 Potiguára viram minguar aos poucos as oportunidades d.e
e1nprêgo. Em 1964, sobrev·eio o golpe derradeiro na importante
fonte de obtenção do dinheiro para os índios : a Companhia iniciou ampla modernização no setor de produção industrial e nos
serviços auxiliares. Com isso despediu cêrca de 3 000 empregados, entre êles os 30 ou 40 índios que ainda prestavam serviços
!\ emprêsa, executando eventuais tarefas não-qualificadas.
1

:

O pôsto indígena

.

.

.

Os principais fatos relativos à at.u ação do pôs to indígena
na área já foram vistos no curso dêste capítulo. Falta contudo
analisar alguns outros, a fim de que se completem os dados
indispensáveis ao entendimento da situação atual dos Potiguára.
Estabelecido' no princípio da década de trinta ·em uma pequena casa alugada na vila de Baía da Traição, o naquela época
P . I . .São Francisco mudou-se em 1942, com o nome de P. I. Nísia
Brasileira, para a sede atual, no lugar denominado Forte. Através da portaria 136, de 15 de maio de 1969, publicou no Diário
Oficial da União de 29 do mesmo mês, viu novamente alterado
o seu nome, passando a chamar-se P. I. Potiguára.
O principal entrave que o órgão encarregado da proteção aos
indígenas enfrentou em seus quar·enta anos de existência parece
haver decorrido da grande extensão da reserva, da dispersão dos
índios em numerosos núcleos vicinais e do fato da sede do pôsto
haver se situado sempre bem distante dos maiores aglomerados
populacionais: a aldeia de São Francisco, uma das mais habitadas, tida como a mais conservadora e hostil à intervenção oficial,
dista légua e meia do Forte. Êste afas.tam.e nto espacial, aliado
à crônicamente conhecida falta de !'>ecursos e de autonomia administrativa, jamais permitiu uma integração real entre o órgão e
os indígenas.
1

•
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Atualmente as principais fontes de renda do pôsto indígena
são a colheita de cocos, realizada de t.rês em três meses nos mil
P, poucos coqueiros que lhe pertencem, e o dinheiro resultante do
arrendamento de terras da reserva a regionais. Embora estejam
proibidos quaisquer novos arrendamentos, prevalecem os contratos antigos, abrangendo áreas que em sua quase totalidade não
ultrapassam de 0,5 ou 1 hectare, já que os arrendatários são sempre regionais pobres, que exploram a terra com o auxílio da fan1ília. Os preços são pagos ·e m fUnção da qualidade do solo, que
pode ser de l. ª, 2.ª, 3.ª e 4.ª, respectivamente, em meados de 1969,
Cr$ 20,00, Cr$ 15,00, Cr$ 10,00 e Cr$ 5,00, por hectare, ao ano.
I-Iá predominância pela escôlha de terras de 2.a, raramente surge
um pretendente às terras ·d e l. ª . .o prazo máximo é de 3 anos,
podendo o cont rato ser renovado ou interrompido, caso o P. I .
deseje explora r o local por conta própria. Tôda a renda proveniente dos arrendam.entes e da colheita de cocos é enviada à
delegacia da FUNP.r.I em Recife, que lhe dá destino. Não usufruindo do resultado de sua produção, o pôsto vive constantenl'ente na dependência da liberação das verbas que lhes são destinadas, jamais podendo dispor, em uma emergência, de qualquer
quantia extraordinária.
A dualidade de poderes criada na área pela circunstância
do município d s· Baía da Traição achar-se integralmente contido
em terras da reserva, conduz a situações por vêzes equívocas.
Assim, quem concede autorização para a construção de casas ou
outras benfeitorias, inclusiv·e na cidade, é o pôsto. Essa autorização é bastante, já que por pertencerem ao patrimônio tribal
as terras não podem ser objeto de transação comercial; vende-se
apenas as benfeitorias, com o conhecimento e a permissão do
chefe do pôsto, e em sua presença. No caso de construções na
cidade os interessados compareeiem à prefeitura munidos da
licença expedida pelo serviço oficial, ali a fazendo registrar para
efeito d·e pagamento de impostos. A situação é totalmente híbrida : a terra pertence aos índios, quem fornece a licença indispensá v·el é o govêrno federal, através da FUNAI, e a arrecadação
dos impostos é realizada pela prefeitura municipal. O problema,
segundo a opinião do chefe do pôsto, somente seria resolvido
através de uma demarcação que estabelecesse os limites administrativos da prefeitura e do pôsto indígena.
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Quase sempre o pôsto funciona como uma espécie de super-poder. Todos os casos pendentes entre moradores da reserva,
índios e "particulares", são resolvidos no Forte, sem serem consultados prefeitura e comissariado de polícia. É comum o incidente provocado. por animais soltos, que invadem e destroem roças alheias. Os prejudicados apreendem os animais e os conduzem à sede do pôsto, onde permanecem até que os seus donos
indenize1n os prejuízos causados. A perícia é realizada por um
funcionário do pôsto e existem preços estabelecidos para cada
unidade destruída. Todos aceitam tal determinação, dando _a~in1
a entender que o mecanismo resolutório está plenamente institucionalizado.
Os índios procuram o P. I. por três razões principais; resolver questões surgidas entre êles ou com regionais, pleitear instrumentos de trabalho, solicitar remédios. Talvez pelo paternalismo que sempre pautou a atuação do antigo Serviço de Prote-ção aos índios, os indígenas habituaram-se a receber dádicas.
Os Potiguára não fazem exceção e em que pese a mudança re. cente na orientação oficial, relutam em abrir m.ão da idéia de
que o govêrno tem por obrigação fornecer-lhes coisas, graciosf.
mente. Em fevereiro de 1969, por exemplo, o Jclôsto recebeu d~
F UNAI 75 enxadas para serem distribuídas entre êles. Logo que
a notícia correu, afluíram à sede do pôsto índios de todos os
pontos da reser va. No entanto, por or:dem da delegacia do Recife as enxadas só seriam entregues àquetes que a pagassem com
111eio dia de trabalho na conservação dos caminhos que dão acesso
aos aglomerados .residenciais. Apesar da m.a ioria aceitar a condição imposta, muitos se recusaram alegando que dêsse modo r
enxada não seria doada, mas vendida. Entre êstes figurav~
principalmente habitantes de São Francisco, a aldeia mais trad'icíonal. Isso apesar de meio dia de trabalho na área render à
época Cr$ 1,20, enquanto uma enxada custava no comércio
Cr$ 5,00. Quanto aos remédios, a quantidade enviada pela
:FUNAI é sempre insuficiente. O chefe do pôsto quando de nossas ·d uas estadas na reserva esforçava-se por superar o problema recorrendo freqüentes vêzes, com êxito, à Secretaria de Saúd'e
da Paraíba.
1

Não excedem a estas as possibilidades de atuação do pôsto
indígena, ·d entro do panorama surp.r eendido por nós. Oferecer
soluções para o problema de proteção e assistência àqueles indígenas, transcende os objet.ivos imediatos dêste trabalho. Impli-
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caria, isto sim, nwn esfôrço com vistas à reformulação geral de
tôda a política indigenista oficial e ao exame minucioso de cada
caso em particular. Como no entanto julgamos que o destino
1naterial das sociedades que estuda deve figurar como wna das
principais preocupações do antropólogo, não podemos nos furtar
a garantir que, modificada radicalmente a administração da reserva, pelas condições naturais de que ela dispõe, pela proximidaC:e com os maiores centros cons.w nidores do estado, e pela
facilidade de acesso oferecida por inúmeras vias de comunicação, pode o território Potiguára transformar-se em exemplo a
ser imitado em outras regiões do país.

I
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CAPÍTULO IV
A

1 -

ECONOMIA POTIGUÃR.A

Modalidades de Produção

Duas atividades básicas sustentam a economia Potiguára,
a agricultura e a pesca. Elas não são exercidas concomitantemente, isto é, aquêles que se d·êdicam à pesca somente pescam,
da mesma forma que os índios que trabalham o solo vivem apenas de sua produção agrícola. Nas lides do mar empenham-se
os moradores da vila de Baía da Ttaição e de seus arredores,
enquanto a agricultura é p·r at.i cada pela maioria considerável do
grupo, que habita nas duas dezenas e meia de núcleos vicinais
espalhaaos pelo interior da reserva.
A condição de índio ou de "particular" unido matrimonialmente a um indígena garante sem maiores problemas o direito
ao uso ~a terra tribal : a reserva é bastante ampla para acolher
a todos, e qualquer pedaço de chão desocupado pode ser demarcado por um funcionário do pôsto e nele o indivíduo erguer a
sua casa ·e plantar a sua roça. Essa facilidade de acesso à terra
numa região onde quase não existem espaços vazios, coloca teoricamente o indígena em posição privilegiada frente aos regionais
sem-terra - enquanto permanecer na reserva, não se afiguram
para êle as sitl.Jl8.çõeS de posse contesta~i'a., cambâo, arrendam·e nto, "dias de sujeição" e parcerias sob variadas formas, tão
características das relações agrárias no nordeste. O alto valor
conferido à posse da terra (entendida como o uso não contestado) manifesta-se na atitude da "classe pobre" não-índia, como
jú vimos ao tratar das relações entre indígenas e regionais:
n1inimizando aparentemente os estereótipos dos quais participa
como parcela da sociedade regional, busca ela obter a terra através da manipulação da etnia indígena, seja apelando para wna
ascendência fictícia ou duvidosa, seja unindo-se pelo casamento
a um Potiguára.
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Como desfrutam ·do uso e não da propriedade da terra, aos
índios não é permitido negociá-la, enquanto tal. Mas as benfeitorias realizadas lhes pertencem e dêsse modo podem ser transferidas a outro, por herança ou venda. No primeiro caso a passagem é automática, reconhecida e aceita por todos. No segundo, a operação é realizada na presença do chefe do pôsto
indígena, que redige o documento de venda, assinando-o ~om
duas testemunhas e as partes interessadas ( 1s ).
Cada Potiguára possui dois tipos de lavoura, a roça de manruoca e as culturas de paúl. Ambas. não costumam ultrapassar
50 x 50 braças, eventualmente atingindo 50 x 100 braças
( llOm x llOm e 110 x 220m, respectivamente). Durante o verão, que dura de agôsto a março, -planta-se no paúl banana, milho, feijão verde, cana, laranja, batata, arroz, algumas verduras.
Com a chegada das chuvas, fortes e constantes na região, as culturas de paúl ficam ameaçadas pela subida do nível de córregos
e riachos ; busca-se então os terrenos de arisco, onde sempre há
a possibilidade ·de se obter um pouco de milho, feijão e batata.
As roças de mandioca, pela maior resistência às mudanças
de clima e pelo relat,ivo pouco trato que exigem, duram o ano
todo. Embora a maior parte da mandioca seja consumida ou
vendida em seu estado natural, algumas casas manuais de farinha
espalhadas pela reserva encarregam-se de beneficiar o p·r oduto.
<..) pagamento pela sua utilização não envolve dinheiro: em cada
cuia produzida ( 10 litros), a décima parte é entregue ao fabricante ( 14 ).
coqueiros, abundantes na área, constituem caso à part·e
no panorama agrícola Potiguára. Levando de 5 a 10 anos para
"botarem" os cocos ( 5 os chamados coqueiros anões e 10 os
grandes), têm te.m po de vida muito longo e freqüentement·e são
transferidos de um a outro indivíduo, por herança ou venda.
A circunstância de serem plantadas irregularmente por tôda a
reserva gera por vêzes disputas quanto à sua posse. Se um indígena planta um ooqueiro em terreno à época desocupado, espera-o brotar e crescer, marca-o para garantir o.s seus direitos,
Os

(1 3 )

(1 4 )

S er vim os como t estemunha de uma t ransação n a qual uma pequena casa de
três cômodos (de t aipa e cob erta d e palh a ), du as mangueiras,. 66 coqueiros,
cêrca d e 1000 pés de agave, f oram vendidos por Cr$ 155,00.
Visitamos quatro na aldeia d~ São Francisco e uma e n tre Tramataia e
c amarupim. As informações indicam a exis tência em t ôda a reserva de pelo
menos o dôbro dêste n ú mero. A maioria pert ence a "particulares" e em nenhuma das que conhecemos o fabrico da f arinha constituía a ünica ativid a d e d os donos, q ue paralelamente s e dedicavam à agricultura.
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cuida-o e vê depois o lote ser ocupado por outra ·pessoa que o
requereu ao pôsto, certamente vai querer continuar como dono
do coqueiro; mas o vegetal ·estará plantado ·em terreno já agora
ocupado, no qual êle pode ser impedido de entrar. Ou então é
possível que um Potiguára he~de algum coqueiro de um parente
falecido; reivindicará sempre a posse dêle, esteja onde estiver.
As qu·e stões surgidas no entanto são em muito menor número
do que aquêle que poderia resultar da quantidade ·dêsses vegetais
espalhados por todos os cantos do território tribal. Há o consenso ·estabelecido de que o coqueiro pertence vitalícia e hereditáriamente àquele que o plantou e a seus descendentes, salvo os
"6asos de v·e nda explicitados. O grande valor qu~ lhe é a.tribuído,
·expresso através do rigor com que todos defendem os próprios
direitos, não se prende exclusivan1ent·e à renda que pode· advir
da venda dos cocos : as fôlhas do vegetal são elemento importante na arquit·etura local, cobrindo casas e servindo muitas vêzes
como paredes.
A fauna marítima n1ais comwri no litoral da reserva com_preende a cavala, o ariocó, a sioba, o pargo, a vaicora, o cangulo,
a tainha, o curimã, o voador, a arabaiana e o camurupim, além
dos crustáceos mais comuns, como o camarão, o carangueijo e o
siri, alguns mol~scos e as enormes ·tartarugas qúe buscam as
.areias na época da desova.
1

Os habitantes da Baía da Traição praticam duas modalidades
de pesca: ém embarcações, ou com a utilização de rêdes. A pri_meira é a mais importante, pelo número de pessoas que a ela se
dedi.c am e pela maior quantidade de pescado que propicia.
'

A -frota p·esqueira é formada por cêrca de 40 barcos e mais
·de 100 jangadas. A maioria das embarcações é fabricada no
local, pelos próprios donos ; no entanto, embora não existam
.indivíduos voltados com exclusividade para a sua construção e
comércio, eventualmente algumas pessoas podem dedicar-se à
tarefa ( 15 ). p.J. pesca em alto-mar utiliza apenas linhas e anzóis)
.adquiridos em João Pessoa, já que o comércio local, além de
.carent·e da diversificação necessária, cobra preços bastante elevados .
.( 15)

As jangadas pequenas, para um tripulant·e, medem cêrca de 2 metros, são
feitas da cortiça existente na região e custam, equipadas, em tôrno de
Cr$ 120,00; as maiores, geralmünte para dois pescadores, são fabricadas de
pau-de-jangada, importado de Alagoas, e custam acim~ de Cr$ 500,00. Os
barcos, que .conduzem três pessoas, são · bem mais caros, tendo preço condicionado à qualidade da madeira empregada, ao tamanho e ao acabamento.
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Vários tipos de rêde destinam-se a finalidades específicas~
Há o mangote, para camarões e peixes miúdos, com 10 a 15 m
de comprimento, forma retangular e malhas finas. Em uma das
extremidades leva bóias que a mantém na superfície, enquanto a
outra raspa o fundo do mar. É manuseado por dois pescadores,
que penet.rando na água até a altura do peito, realizam caminhada de ida-e-volta paralela à praia, nu.ma extensão de 100 ou
200 metros. A manobra é repetida muitas vêzes, até que o produto da· faina s·eja satisfatório ou o cansaço impeça de prosseguir.
A caçoeira e o sauneiro são outros tipos de rêde, de malhas
inaiores. A primeira é deixada poitada, geralmente à noite, a
íim de reter peixes grandes ; o sauneiro é usado no cêrco das
entradas de rios 'OU de determinadas áreas no mar, buscando
aprisionar tainhas, curimãs ou peixes d.e porte semelhante.
Finalmente há o tresmalho, rêde de arrastão que é lançada
ao longo da. praia por uma jangada e. tem as extremidades ligadas
a cordas que são tracionadas de terra.
As rêdes são feitas de fio de algodão e quase sempre tecidas
e preparadas por seus proprietários. Como no caso do fabrico
de embarcações, embora não existam especialistas que se dediquem à tarefa com exclusividade, alguns indívíduos, por encon1enda alheia, podem tecê-las em seus momentos de folga ( 16 ).
Enquanto na agricultura praticada no int·erior da reserva
todos os Potiguára dispõem da terra ( garantida pela situação
de reserva) e dos instrumentos de trabalho (enxadas, pás, enxadões, etc., dê baixo custo), o mesmo nãto ocorre com os indígenas
que se empenham nas lides da pesca. Apesar do mar ser acessível a todos, os custos da produção superam em muito as suas
parcas disponibilidades de capital, já que jangadas, barcos, linhas,
anzóis, rêdes, €tc. exigem quantias consideráveis e se sujeitam a
desgaste acentuado. Isto faz com que pertençam a "particulares" a maioria das rêdes e a quase totalidade das embarcações
de Baía da Traição.
1

Os indivíduos pod2m ser proprietários de barcos e rêdes, ou
sómente de barcos, ou rêdes. Êsses homens trabalham ou não
com seus instrumentos de produção ; quando rião o fazem, contratam mão-de-obra que os substitua.
( 16)

Em a.gôsto d e 1969 o preço oscilava. em t ôrno d e Cr$ l ,00 por braça de r êde
c om 100 malhas (2.20m).
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ComerciaUzação

A cidad·e de Rio Tinto é o polo urbano da relação d1cotômica
na qual os Potiguára se inserem como part-society rural da sociedade maior ( 17 ). Em sua feira dominical são negociados os excedentes da agricult.u ra indígena e adquiridos os bens de consumo
produzidos pela sociedade nacional, estabelecendo dois tipos de
fluxos que são característicos dos sistemas de mercado interno
em diferentes regiões da América Latina : um · fluxo de produtos
agrícolas, especialmente perecíveis, do pobre rural para as classes
inédia e alta urbanas, cont.raba.Iançado em sentido oposto por um
fluxo parcial de importações, através de importadores citadinos,
que passando por varejistas e retalhistas, alcança o pobre rural ( 18 ).
o transporte dos índios .e de seus produtos é feito em caminhão, que às 4 horas da madrugada deixa a aldeia de São Francisco, passa pela aldeia ·d o Galego e pelo Pôsto Indígena, e a
partir qe Baía da Traição percorre em pouco menos de 1 hora a
distância que a separa de Rio Tinto. Até meados de 1969 o
transporte ·era empresado por um "particular", que cobrava
Cr$ 2,00 de cada pessoa e mais Cr$ 2,00 por volume, com direito
à volta. O número de candidatos algumas vêzes obrigava a necessidade de realizar mais de uma viagem, já que o veículo,.
mesmo apinhado, era insuficiente para acolher a todos. Com a
chegada ao pôs~o de um caminhão enviado pela FUNAI, os índios,
que s·empre se queixavam do preço oobrado pelo "particular"
argumentando que êle absorvia todo ou quase todo o lucro obtido
na feira, passaram a pagar menos pela condução: Cr$ 1,00 por
indivíduo transportado e Cr$ 0,50 por volume, também com a
volta incluída ( 19 ).
(;7)

{ 18 )

{ 19)

Rio Tinto é uma cidade de cêrca de 18 000 habitantes, sede do mun1c1p10
de mesmo nome que abriga quase 30 000 pessoas. Distante 9 km de Mamanguape e 103 km de João Pessoa, vive em função da. fábrica d e tecidos que
lhe deu origem, dona da maioria das construções existentes. Dispõe de razoável confôrto e comércio diversificado. O IBGE registrava para. a cidade, em
1968 (dados d e 31 de dezembro de 1967), 2 estabelecimentos comerciais atacadist'as, 40 varejistas e 2 mistos; 3 farmácias, 1 pôsto de saúde, 1 médico e
1 dentista; 5 estabelecimentos industriais com mais de 5 operários, quase
3 000 ligações de energia elétrica e 57 de água corrente. O município contav a
com 48 escolas prim9.rias e 1 comercial, respectivamente com 2463 e 213 alunos
matriculados.
Cf. Sidney Min tz: "Peasant M'arket Places and Economic Development in
Lat'in A.>nerica·'. The Gr adua.te Center for La.tin America.n Studies, Vanderbilt
University, Occasiona l Paper number 4.
S egundo o chefe do pôsto indígena a qua ntia arrecadada destina-se à manutenção do veículo e ao pagamento do pro.labore de um ·, .motorista, jà que
n enhuma verba ha.via s1ido destacad a para êste fim. O fato de disporem de
um caminhão por preço bem mais acessível parec e que coincidiu com a espe.r ança indígena de um aumento da produção agric.ola : principalment e os mor advres de São Francisco, mais reinvindicatórios, passaram a pteitear a ida
também à feira de Gu arabira e, mais tarde, à de Sapé.
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O market-place de Rio Tinto ocupa wn largo próximo ao
centro da cidade, espraiando-se pelas ruas vizinhas. É a fonte
primária de bens de subsistência para os cpmpradores, e de lucro
pa ra os vendedores e produtores da área, Pode-se distingtúr nele
duas partes distintas : uma permanente, constituída por amplos
galpões de alvenaria destinados principalmente ao comércio de
carnes, peixe e cereais, além de inúmeras biroscas de madeira
cobertas de zinco, que enfileiradas ao longo das calçadas vendem
os objetos mais variados, desde roupas e sapatos populares até
alimentos já prontos; a outra, é formada apenas nos domingos,
quando são armadas barracas semelhantes às encontradas nas
feiras do Rio, e que negociam com cereais, farinha, verduras,
legumes, carne salgada, frutas etc. Os camponeses que levam
seus produtos à feira instalam-se nos espaços desocupados, depositando as mercadoria diretamente no chão, em grandes cestos,
ou sôbre armações improvisadas com caixotes e tábuas.
Dois tipos d.ist.i ntos de vendedores são encontrados : o intern1ediário, que faz ·d o comércio a sua atividade exclusiva, e o camponês, misto de comprador e de vendedor da própria mercadoria.
Além .dêsses, um número elevado de intermediários ocasionais
aproveita a menor oportllllidade para conseguir dinheiro, vendendo qualquer coisa que possa dar lucro: frutas em um domingo, ervas medicinais em outro, ·d oces caseiros num terceiro, e
assim por diante. Os intermediários ocupam os lugares permanentes e melhor situados, pagando impostos regulares pelo desempenho da atividade. Os demais, sem disporem de local previamente determinado, são taxados por vez, em função da área
ocupada pela sua mercadoria. As vendas são sempre à dinheiro,
C' o varêjo é a forma predominante.
Os Pot.iguára, quase despercebidos em meio a uma populaçào em sua maioria mestiça e com características semelhantes de
vestuário e produtos oferecidos à venda, levam à feira principalmente milho, bananas, laranjas, cocos, feijão verde, alguns legumes e verduras, farinha e carvão ( 2<> ). A condição de índio lhes
~20)

Apesar de oficialmen te proibida, a devastação das m a tas da reserva continua
a ser i n tensivamente praticada, tanto para o fabrico de carvão vegetal como
para a obtenção de madeira -de-lei. Produto de consumo obrigatório na região,
o carvão tem saída cert a no mercado, sendo no m omento o principal canalizador de dinheiro para as mãol:l dos Potíguára do interior da reserva. :f:le é
n egociado também dentro do território trib al, onde caminhões que burlam a
fisc alização do pôsto alcançam as aldeias. A extração intensiva de madeira-d e-lei já existia ant es d a insta_ação do P. I . Os índios trocav am a madeira
por cachaça, algun s pedaços d e charqu e e 5 mil réis por dia d e t rabalho.
quantia alta para a época, j á que a diária oscilava em tôrno de 2 m il réis.
A madeira preferida era a sucupira. enviada pa r a Sapé ou Campina G rande,
ou então utilizada em B aía da Traição, no fab rico de embarcações.
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garante isenção de impostos, já que todos trazem consigo um
documento do pôsto que atesta ser a mercadoria produzida na
reserva. Algumas vêzes se encarregam êles próprios da venda
de seus produtos, outras preferem negociá-los com os intermediários. Embora nesse caso o lucro seja menor, isto garante ao
indígena a obtenção certa de algwn dinheiro, sem o risco do encalhe da mercadoria e livre do transtôrno de trazê-la de volta à
reserva. Dêsse fato geralmente se aproveitam os intermediários,
que desvalorizam ao máximo a produção indígena. É muito raro
qualquer Potiguára retornar com mais dinheiro do que o necessário para pagar o transporte, uma vez que tôd.a a quantia obtida
com a venda dos seus excedentes é aplicada pouco depois na compra dos bens de consumo de que necessita: querosene, sal, açúcar,
carne (quase sempre salgada), fumo, aguardente, roupas. Essa
escassez crônica de dinheiro anula na prática qualquer oportunidade de consumo conspícuo. Apesar de alguns bens produzidos
pela economia nacional serem altamente valorizados pelo grupo,
poucos dentre êles chegam a possuí-los: máquinas de costura,
exibidas pelas mulheres no lugar de des.taque da casa, sapatos e
meias, usados pelos homens quando da ida ao pôsto ou à cidade,
é!lém dos sempre sonhados relógio-de-pulso e rádio-de-pilha.
Ao contrário dos produtos agrícolas da reserva, o pescado
de Baía da Traição não é vendido em uma praça de mercado.
Existem naquela cidade dois "pombeiros", intermediários donos
de pequenos frigoríficos, que arrematam tôda a produção de interêsse comercial. Ambos os frigoríficos pertencem a "part.iculares" : o que parece dispor de maior movimento tem como dono
o capataz dos portos, associados ao agente local dos Correios ;
o outro, é de um morador da cidade cujo pai reside no Rio Tinto,
onde comercia com peixe. Um terceiro "particular", dono de
um jeep d'e alugue1, tentou se estabelecer também como "pombeiro"; mas a iniciativa pouco durou, já que a companhia que
lhe fornecera as máquinas retirou-as decorrido pouco mais de
u1n mês, por falta de pagamento. Se o fato dos frigoríficos
pertencerem a "particulares" constitui apenas mais um dado a
comprovar a impossibilidade dos indígenas tjisporem de qualquer capital passível de ser investido, as origens sociais dos
"pombeiros", inclusive do que não pôde levar adiante o empreendimento, servem para definir de modo nítido a categoria "intern1ediário" em Baía da Traição. Capataz dos portos, ag·entes
dos Correios, comerciante em Rio Tinto e motorista profissional são atividades das quais apenas a primeira teria ligações
remotas com a pesca e com pescadores. V•erifica-se assim que
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os intermediários do peixe obtido na reserva formam uma categoria própria, como interêsses exclusivos a defender, e cuja escala
de operações e valôres é bem diversa ·d a posta em prática pela
camada de indivíduos dedicados à produção.
Cada frigorífico possui fornec·OO.ores certos, isto é, barcos e
jangadas que ao partirem para a pesca sabem de antemão que
serão obrigados a entregar-lhes todo o peix..3 de valor comercial.
Os proprietários de embarcações e os pescadores são proibidos
de negociar o pescado à varêjo, sob pena do frigorífico negar-se
daí por diante a receber o produto. Os "pombeiros" detém dêsse
i.nodo o monopólio local, defendendo-se da concórrência dos pescad'.ores como vendedores ocasionais e assegurando a sua margem de lucro sôbre cada peça trazida à terra. Se por um lado
êste tip 0 de contrato mostra-se prejudicial àqueles que enfrentam o mar, privando-os da condição de livremente negociarem o
fruto de seu esfôrço, por outro é a única garantia que prevê
circunstâncias nas quais a quantidade de peixe arrecadada ultrapassa qualquer possibilidade de armazenamepto: conservação,
transporte e venda por parte dos pescadores. Sem disporem de
geladeiras, carentes de meios ·de transporte próprio, ficariam êles
à mercê da vinda à Baía da Traição de intermediários de outros
centros, uma vez que a produção transcende em muito o nível de
consumo local. Isto poderia colocar em sério risco a conservação de um produto fàcilmente deteriorável, como o peixe. Dêsse
modo, mais do que uma opção, o contrato com os intermediários
surge como mecanismo essencial ao funcionamento do sistema.
1

A população local, impedida de adquirir o pescado diretarnent.e na praia, é obrigada a procurá-lo depois nos intermediários, alguns metros adiante, pagando mais caro ( 21 ).
O quase nenhum poder aquisitivo da população local, incapaz
de pagar pelo pescado o mesmo preço que êle obtém nos centros
rr1aiores da região ( Sapé, Guarabira, Rio Tinto, Mamanguape, e
n1esmo João Pessoa e Campina Grande), faz com que os frigoríficos exportem para aquelas cidades quase todo o peixe de Baía
da Traição. Freqüentes vêzes não se consegue encontrar nem
( 21)

Os frigoríficos cobram Cr$ 0.50 a mais por quilo, em relação ao preçó pago
ao produtor. Em julho/ agôsto de 1969, por exemplo, os ''PO-mbeiros'} comprava,m a cavala, a sioba, a vaicora e o xareu por Cr$ 2,00 o quilo, vendendo-os
por Cr$ 2,50. .P ara pessoas de fora, alguns " turistas" de João Pessoa e de
Guarabira que nos fins-de-semana buscam as belezas naturais de B aía da
Tra ição, a margem de lucro costuma dobrar: Cr$ 3,00 por quilo do pescado
adquirido por Cr$ 2 ,00.

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S. VOL. XIX

65

mesmo os peixes miúdos, de baixo preço. Os intermediários
cuidam êles mesmos da exportação, ou negociam em Baía da
Traição com intermediários de fora, que se encarregam do tran.:;·p orte ( 22 ).
O produto adquirido ao pescador jamais é pago à vista.
A falta de capital de giro impede que os donos de frigoríficos
disponham de dinheiro em caixa suficiente para uma mopil~za
ção de tal monta, sendo necessário antes vender o produto e só
·e ntão pagar aos fornecedores. As cont~.s geralmente são acertadas nos fins-de-semana, sendo comum não se pagar aos pescadores o montante total da dívida, transferindo-se parte do débito
1)ara a semana seguinte, e, se fôr o caso, para semanas sucessivas.
.t\ extrema dependência que os pescadores mantém dos interm·ediários detennina essa espécie de sistema de crédito, na qual
donos de barcos e seus empregados financiam as atividades dos
"pombeiros". Apontado por Mintz como caracte.r ística do papel
desempenhado pelos intermediários nas economias campesinas,
o crédito fornecido pelos produtores propicia, como já dissemos,
o funcionamento do sistema. E, como contrapartida, os intermediários desencadeiam a sua operação em sentido inverso : interessados em manter a seu serviço o maior número possível de
fornecedores, costumam durante o ''inverno" emprestar dinheiro
aos donos de embarcações, que com o baixo rendimento da pesca
não têm como obter meios de conservar os barcos, substituir e
reparar os equipamentos, sustentar a família, e, de certa forma,
fazer frente aos constantes pedidos de empréstimos por parte dos
homens sob suas ordens ( 23 ). O princípios de lealdade vigorantes em sociedades tradicionais não funcionam nesse caso : quando
os donos de barco assumem dívidas muito altas com um "porr..beiro", não podendo ou não ~querendo pagá-la, passam a negociar
o peixe com o "pombeiro" rival. A competição entre os intei-mediários pela aquisição de mais um fornecedor faz com que
não prevaleça um sistema de aliança e mútua defesa entre êles.
Qualquer dos dois, dentro da disputa por maiores lucros, aceita
de bom-grado como fornecedor um dono de barco que não sa· dou a dívida com o oponent.e.
(22 )

A falt a d e abast ecimento local levou em a.bril do ano pass ado o delegado e.ta

SUNAB na Paraíba a oficiar ao comissário de policia em Baía da Traição.

pedindo providências para o caso. Foi baixada uma ordem afixada na parede
do único hotel do lugarejo, estabelecendo que o p eixe só poderia ser exportac o
depois de abastecida a população local. Tent ava t ambém o documento coibir
a esp eculação, fixando em 20% a margem de lucro permitida aos atacadistas.
Em nsda importou a ordem do comissário, já que o peixe continuou a ser
enviado para outras cidades e os intermediá r ios prosseguiram mantertdo ent·re
30 % e 50 % o lucro nas operações de comp r a e r evenda.
(23) Cf . Sidney Min t z, op. cit.
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Paralelamente ao comércio de peixe in natura através do
eixo pescador-intermediário-comprador, outros tipos de transa~;ão de importância secundária ocorrem na reserva.
O camarão·
apenas raramente é ·vendido aos frigoríficos, que oferecem muito
pouco por êle. Os pescadores preferem ent.ã.o negociá...lo por
conta própria, nos núcleos do interior ou em Rio Tinto. Como
não dispõem de meios que permitam a conservação do produto ao
natural, o camarão é antes cozido ( 24 ). Também carangueijos e
siris, abundantes nos brejos, riachos e na praia da reserva, são
motivo de processo semelhante, ·dedicando-se à sua cata as mulheres e as crianças. Em outras ocasiões o camarão é negociado
cozido a intermediários eventuais (homens e mulheres), que pa-·
gam preço mais barato por litro e. vão vendê-lo em Rio Tinto.
:Esses pequenos mtermediários, embora negociem também com
peixe de qualidade inferior - comprando-o aos frigoríficos, cozinhando-o ,o!u salgando-o - não se -e mpenham com exclusividade
na tarefa. Seguem o que parece ser o modo predominante de
vida entre os habitantes mais pobres da reserva: a busca de um
pouco de dinheiro através de expedientes diversos ( 25 ).
. ~

3 -

Organização do trabalho

Todo o Potiguára que habita nos núcleos de vizinhança do
interior da reserva é de certa maneira wn indivíduo engajado
na produção agrícola. Cada homem trabalha em sua roça de
n1andioca e em sua cultura de paúl, delas retirando a subsistência
para si e sua família. As mulheres} embora responsáveis pelas
'
tarefas domésticas, freqüentemente arranjam tempo para
auxiliar
os maridos no campo; quando viúvas, ou quando não contam
com o arrimo de um homem, enfrentam a labuta árdua do solo
{24)
(25)

O preço varia entre Cr$ 1,00. e Cr$ 1,50 por litro (cada quílo tem de 2,5. a
3 litros, o que dá entre 3,75 e Cr$ 4.50 por quilo).
Antônio Marujo, o Potiguá.ra dono do pequenino hotel de Baía da Tra.ição,
junto com sua família constitui um bom exemplo dessa diversificação de
atividades. Impossibilitado de pescar pela idade e por doença, conseguiu a
duras-penas estabelecer-se com o nôvo negócio. No entanto, durante mais da
metade do ano só de quando em vez surge um hóspede para a sua casa,
o que o impede de contar com renda mais ou menos estável. À exceção do
período de férias •. quando moradores das cidades vizinhas acorrem para Baía
da Traição, na maioria dos meses Marujo vê movimentar-se apena& o barzinho
tosco situado à entrada. do hotel, vendendo principalmente cachaça aos habitantes locais, que sempre, pedem para pagar ··amanhã". \A fim de conseguir
algum dinheiro o índio possui um mangote, para a pesca de pequenos peixes.
e camarões. A rêde é manejada por seu filho. que necessita de um auxiliar,
ou <~ntão entregue a outros indivíduos. Camarões e peixes são cozidos e utilizados tanto no hotel como vendidos em Rio Tinto, por sua mulher e pelofilho . Costumam êles também adquirir cam.arão de outros pescadores de mangote, preparando-o e vendendo-o com a finalidade de conseguir algum lucro .
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como se homens fôssem. .As crianças começam a trabalhar cedo,
cln tômo dos 10 ou 12 anos: as meninas, assumindo precocemente alguma atividades caseiras, como cuidar dos irmãos menores, buscar água e lenha, lavar roupa, transportar alimentos;
os meninos, acompanhando o pai à roça e ali realizando tarefas
menores.
O fato de constituir cada grupo familial elementar (casal e
filhos) uma unidade produtora e consumidora autónoma~ somado
à pràticamente ausência da agregação de parentes ou estranhos
como forma de obtenção de refôrço para a tarefa produtiva,
obriga a colaboração de todos os membros da família e explica
as pequenas dimensões das roças e das culturas de paúl: embora
apenas uma parte do território tribal seja ocupada com a agricultura, torna-se impossível a cada unidade produtora cultivar
extensões maiores, levando-se em conta a rusticidade da tecnologia empregada. Essa dificuldade é acrescida da circunstância
de que o índio conta com a ajuda dos filhos apenas enquanto
êles são menores e durante o breve período que antecede ao casamento. A regra de neolocalidade, aliada à necessidade de chefiar
ou de participar de uma nova unidade produtora, impede que o
indivíduo dispense alguma colaboração significativa e permanente
à família de origem, apesar do apêlo que emana dos laços de solidariedade filial e fraternal, fundados no tradicionalismo dos
habitantes do, interior da reserva. Êsse choque entre valores e
possibilidades concretas, tese e antdtese da contradição em que
se vêem envolvidos os Potiguára, faz com que sempre que possível, ou sempre que não existam incompatibilidades circunstanciais, o filho recém-casado procure residir no mesmo grupo de
vizinhança de seus pais e irmãos. Isto pode ser ilustrado com
os exemplos da Estiva Velha, um pequenino núcleo residencial de
apenas 5 casas e 37 habitant·es, dos quais 4 casas e 29 pessoas
estão ligadas por parentesco em linha direta (família Bernardo),
e de São Francisco, uma das aldeias mais populosas, com cêrca
de 250 habitantes e 60 casas: apenas quatro famílias ( Ciríaco,
Gomes, Batista de Melo e Galdino) ocupam 22 casas e t.otalizam
116 pessoas, sem levar em conta as mulheres que contraíram casa1nento com homens de outras famílias e continuam ali residindo.
O censo realizado pelo pôsto indígena em 1966 e testado
por nós três anos depois, permite a afirmação de que a familia
nuclear constitui a instituição básica da organização econômica
do grupo, a neolocalidade é a regra de residência, e a agregação
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ele parentes ou estranhos práticamente não prevalece entre os
Potiguára. Dos 25 núcleos de vizinhança recenseados, escolhernos 11, utilizando dois critérios :
1. º -

tomar 4 grupos vicinais de mais de 200 habitantes,
3 que possuem população entre 100 e 151 indivíduos,
2 que contam entre 50 e 100 indígenas, e 2 que não
ultrapassam de 50 pessoas;

2. 0

escolher grupos de vizinhança de diferentes locais da
reserva, de m.odo a não limitar a amostra a uma área
específica do território .tribal.

Do número de casas recenseadas separamos as ocupadas por
família nuclear, as habitadas por uma só pessoa e aquelas onde
além do grupo familial elementar residiam agregados, parentes
ou estranhos. Calculamos também o número médio de habitan~úc leo

vl clna l

Casa s recenseadas

Ocupadas
p / família
nuc.lear

Ocupadas
p/ a r>enas
l pessoa

Abrigando
agregados

55
52
67
51
31
22
27
21
12
8
5

45
49
57
46
28
20
19
16
11
8
5

10
3
8
3

o
o

3

o

1.
4
4
1

1
4
1

TOTAIS

351

304

37

PERCENTUAIS

100%

s. Fra n cis co
Galego
T ramataia
Camurupim
S . Migu el
Brejinho
T r a cueira
G·rupiúna
vau
Caieira
Est iva Velha

86,62 %

QUADRO

( 26)

o
o

20,54%

2
2

o
o
o
10 (26 )

.)Iédia de
moradores
P/ casa

4,49
5,36
4,27
4,76
4,87
5,32
4,07
4,67
5,42
4,87
7,40
5,04

2,84%

11

Dos 10 casos de agregaç ão encontr ados, 5 casas abrigavam filhos dei outra
uni ão de u m . d os cônjuges ( 12 indivídu os ao todo, 6 filhos do homem e 6 da
n1ulher ) , 3 casas acolhiam irmã os d e um dos côn ju ges ( 2 do homem 1 da
mulher) e 1 casa t inha como agr egado 1 sobrin ho do homem. O caso restante refer ia-se a uma choupan a o n d e viviam 2 irmãs, t endo. como a.grega dos
8 sobrinhos fil hos d e uma terceir a irmã . Não se registrou nenhum caso d e
agregação de pesso as est ranhas.
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tes por casa em cada núcleo de residência, visando obter a média
de componentes de cada unidade produtora e consumidora. A
arnostra abrangeu 44 °/o dos grupos de vizinhança da reserva e
1672 indivíduos, ou seja 72,5°/o da populaçã-0 total. Os resultados são expostos no quadro acima ( n. º 11 ) .
Apesar das pequenas dimensões das r oças e das culturas de
pa úl, em determinadas épocas tomam-se necessárias tarefas que
exigem a utilização de um número d e braços maior do que comumente dispõe cada família nuclear ( desmatamento, limpeza do
terreno, etc.). Outros indivíduos são então recrutados através
de um mecanismo no qual quase nunca prevalece a instituição
do trabalho assalariado, pois embora a constante dificuldade que
os indígenas enfrentam para obter algum dinheiro possa sugerir
a alguns dêles o abandono temporário de suas roças em troca da
venda de sua fôrça--de-trabalho, é a mesma escassez de moeda que
os impede de pagar a out.ros para que trabalhem nesse tipo de
ta refa. É utilizado o expediente conhecido como "trocar dias";
dez ou doze Potiguára trabalham para um outro durante um dia,
ficando o beneficiado devedor também de uma jornada de t rabalho a cada um dos que o auxiliaram. A alimentação corre por
sua conta e os colaboradores fornecem as próprias ferramentas.
Os dados de que dispomos são insuficientes para permitirem
a afirmação da prevalência de qualquer critério no recrutamento
dos grupos de mutirão. Os depoimentos colhidos levam a supor
na direção do parentesco e do compadrio, firmados na vizinhança.
rvras, se atentarmos para o fato de que os indivíduos procuram
sem.p re que possível residir nos mesrnos grupos vicinais de seus
parentes mais próximos, concluímos que uma observação mais
rainuciosa é indispensável antes de qualque r conclusão, pois se
parentesco e com.padrio implicam quase sempre em vizinhança,
o mesmo não acontece em sentido inverso : todo indígena possui
vizinhos que não são seus parentes ou compadres. Vizinhança
d~ um lado, parentesco e compadrio de outro, cada categoria
deve ter o seu pêso mai:or ou inenor na constituição dos grupos
que se empenham no "trocar dias". O único caso que nos foi
possível observar, revelou a presença de parentes e não parentes,
tod'os vizinhos do proprietário ·d a roça ( 27 ).
(27 )

Qua ndo d e nossa primeira estada na reserva (janeiro/ fe vereiro d e 1969) a
quase totalidade do tempo foi consumida com os traba lhos d o cen so . No
retôrno (j ulho/ agôsto d o m esm o ano). o período de '·inverno·' com as chuvas
abundant es e conseqüen t e d im inuição d os trabalhos a grícolas, não deu m argem à o bser vação de outr as situações d êsse tipo.
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As relações simétricas, que predominam de modo marcante
na agricultura Potiguára, são por vêzes contrabalançadas por
determinados tipos de relações patronais. Em época de colheita
nos coqueiros que lhe pertencem, o pôsto indígena costwna contratar alguns índios, quando o número de funcionários disponíveis é insuficiente para realizar a tarefa no prazo previsto. Isso
ocorre também quando se faz necessário o désmatamento e a
limpeza de qualquer área destinada à produção por sua iniciativa, ou quando as estradas e caminhos da reserva, danificados
nos p·eríodos de chuva, estão a exigir a indispensável reparação.
o recrutamento da mão-de-obra obedece geralmente à preferência do chefe do pôsto ou de seus auxiliares imediatos por êste
ou aquêle indígena. Na colheita dos cocos o pagamento tem co1110 base o número de pés trabalhados ; nos demais casos, os
indios receb·em por dia de cêrca cie 10 horas, um pouco acima do
que é oferecido no mercado de trabalho da região. A tarefa costwna às vêzes ser empreitada por "particulares" ou indígenas,
que acertam o preço com o pôsto e depois contratam e pagam
aos que trabalham. A margem de lucro é sempre muito pequena
e como os empreiteiros não dispõem do capital suficiente, efetuam o pagamento aos contratados depois de receberem do P. I.
A organização do trabalho na emprêsa pesqueira difere substancialmente da que prevalece no interior da reserva. Como já
dissemos, apenas uma parcela dos que a ela se dedicam possui
embarcações, nas quais trabalham, ou não. ·Quando não o fazem,
ou quando necessitam completar as tripulações de seus barcos,
contratam mão-de-obra alheia. Embora essas relações de t.rabalho não se baseiem p-rimàriamente no parentesco, pode ocorrer
que os proprietários dêem preferência a parentes quando da escôlha dos pescadores que contratam.
As equipagens de barcos e de jangadas geralmente são constantes. Cada dono de "navegação" conta com tripulantes certos,
substituindo-os temporàriamente apenas em casos de doença ou
empecilhos sem·elhantes. A embarcação é entregue aos pescadores com todo o material necessário, além das cabaças que contém
a alimentação: peixe cozido, farinha, açúcar, banana, algum feijão.
Quanto às rêdes, qualquer pessoa pode trabalhar com elas, bastando que se entenda com o dono e a encontre desocupada.
O pagamento àqueles-que vendem a fqrça-de-trabalho não é
feito em dinheiro: metade do produto obtido em cada jornada
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cabe ao dono do barco e a outra "banda" é dividida em partes
iguais entre os que trabalham, numa forma de parceria que também prevalece na partilha do peixe aprisionado por meio de
rédes.
Durante o "inverno", entre abril e julho, as dificuldades impostas à saída das embarcações provoca um excesso da mão-de-obra disponível em Baía da Traição, tornando a situação bastante precária para aquêles que vivem da pesca. Ao contrário,
quando no verão as condições de mar e vento mostram-se favoráveis, pode ocorrer a eventual falta de trabalhadores para as
tarefas do mar. Isso acontece principalmente quando, em busca
do excelente rentj.imento oferecido pelas águas ao longo do lito
ral da reserva, afluem à Baía da Traição embarcações do . Cabedelo (Paraíba), de Natal, Baía F-Ormosa e Caiçara (Rio Grande
do Norte), com equipagens parciais, tentando completá-las com
mão-de-obra local. Nessas emergências é comwn alguns Potiguára do interior da reserva abandonarem temporàriamente a
agricultura e arriscarem a sua inexperiência em troca de alguma
renda extra.
Sendo a relação entre donos de barco e pescadores uma livre
associação entre o capital e o trabalho, podendo portanto ser
rompida sem quebra do direito consuet.udinário, os primeiros procuram precaver-se contra a possível falta de mão-de-obra nos
períodos favorâveis a maiores lucros. Para tanto, fornecem pequenos empr~stimos aos seus homens durante o "inverno", garantindo-lhes em parte a subsistência em troca de mantê-los
prêsos pelo compromisso assumido, já que serão obrigados a
saldar a dívida logo ao início da estação de pesca. Essas relações assimétricas de livre associação presidem com exclusividade
a estrutura da economia pesqueira da reserva, ao contrário do
que se observa nos núcleos do interior, onde coexistem relações
hori~ontais e verticais as primeiras muito mais importantes,
pois nelas se apoia todo o funcionamento da agricultura Potiguára.

'

CAPÍTULO V
UM MODÊLO DE CAMPESINATO INDÍGENA

o

têrmo camponês tem sido empregado segundo critérios
variados, desde os muito restritos como o que reserva o seu uso
ao padrão clássico definido na Europa feudal, até aquêles amplamente inclusivos, tal o que considera como camponês todo o
indivíduo pobre, de meio rural. Apesar da diversidade de esque1nas conceituais existentes, a maioria dos autores parece concordar na afirmação de que as sociedades campesinas são part-societies rurais de unidades sociais maiores, geralmente nações,
apresentando como características a produção em pequena ·e scala.
economia monetária, presença de mercado e d'e sistema de crédito, tecnologia simples, tradicionalismo e conseqüente resistência à mudança.
Foster, depois de dizer que o conceito de camponês, anteriormente yinculado a aspectos históricos, sociais e econôrrúcos da
"lida européia na Idade Média, cede hoje lugar a uma perspectiva
sociológica mais ampla, define as sociedades campesinas como
"comunidades que representam a expressão rural de civilizações
pré-industriais, maiores, est.ruturadas em classes, econômicamente
complexas, nas quais mercado, comércio e especialização de ofícios são bem desenvolvidos, o dinheiro é comumente empregado,
e a disposição para o mercado é a meta para uma parte dos.
esforços dos produtores ( 28 ). Wolf, considera camponês apenas
o produtor agrícola que visa à subsistência e não ao investirnento ; traça uma linha divisória entre camponeses, de um lado,
e pescadores, garimpeiros, coletores, etc., de outro, afirmando
que o ponto de partida do camponés são as necessidades definidas por sua cultura. O capital obtido com a venda dos excedentes é aplicado em bens e serviços, não reinvestido. Tal característica distingue o peasant do farner ( 29 ) •
•

(28)
(29 )

George Foster:- "What is a .Peasa.nt?''. ln Peasant Society: A Rearler (ed. Potter,
Diaz e Fos t er ), Littl e~ Brown and Co., Boston., 1967).
Cf. Eric R . Wo lf, "T ypes of Lat in American Peasantry: A P relimin ar Discuss ion".
in Tribal and Peasant Econon1lcs ( ed. G eorge Dalton), Amer ican M useum Sour cebook i n An thropology, The N atural H istory Press, New York, 1967.
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Como Firth, entendemos que camponês é primordialmente
uma categoria sócio-econômica e que a natureza dos recursos
primários mobilizados não deve restringir o conoeito apenas
àquelas sociedades de base agrícola. Desde que se tome terra
em seu sentido teórico de recurso primário que não resulta do
capital ou do trabalho, a analogia que uma sociec!ade não-agrícola
apresente com a t.ipificação corrente do campesinato de base
agrícola permite tratá-la como tal. Embora o têrmo seja comumente restrito a produtores agrícolas, a distinção toma-se difícil
de ser mantida quando indivíduos pertencentes ao mesmo sisten1a social e que se dedicam a outras atividades produtivas est.ã o
nusturados e relacionados por parentesco àqueles que trabalham
a terra ( 3º). O critério definidor de uma sociedade campesina
deve ser estrutural e relacional, a:p.tes que ocupacional: não é
o que produzem que é importante, mas como e para quem produzem ( 31 ).
Entender e explicar como e para quem prpduz um dado
segmento social implica de início a necessidade de identificar
processos e relações através dos quais os membros de uma sociedade produzem, repartem e consomem bens materiais e serviços
indispensáveis - importa portanto em tomar o sistema econômico como foco principal da análise. A noção de sistema como
11m conjunto de elementos interrelacionados e interdependentes
em que qualquer modificação de wn dêles acarreta uma modificação de todos os outros, é comum a campos diversos do conhecimento humano ( 32 ). Mas como identificar na totalidade das
rE-lações sociais observadas aquêles fenômenos que classificados
como econômicois são cruciais à const.ruçao de um modêlo no
nível proposto?
Uma abordagem que adote a moderna teoria econômica, d'o
ln.odo como é comumente empregada pelos economistas, corre
sempre o risco de isolar o "econômico" de outras relações sociais
or.g anizadas à sua volta. A partir de dois fatos ditos fundamentais ao campo econômico - os desejos materiais do homem
são virtualmente ilimitados e insaciáveis, e os recursos econômi·COs, limitados ou escassos - a Economia é definida como a cién(30)
(31)
{32)

Cf. Raymond Firth, Malay Fishermen: Thelr Peasant Economy, Kegan Paul,
Trench, Trubner & Co., Ltd., Londres, 1946, e Capital, Savin1 and Credtt in
Peasant Soctettes ( e:d. Firth e Yamey), AJdin~ Publisbing Co., Chicago, 1964.
Cf. George Foster, op. ctt.
Cf. Lévi-Strauss, "La notion de structure en Etnologie", in Authropologle
Struc turale, P lon, Paris, 1965, pp. 303-352.
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·eia social que se preocupa com o problema do uso e d'.a admi·nistração dos escassos recursos existentes (alocação), com a finalidade de obter o máximo de satisfação para os ilimitados d·ese.j os dos homens (maximização) ( 33 ). O indivíduo é assim encarado como maximizando as satisfações no uso de meios que
atendam às suas necessidades, através de um conjunto de motivações puramente econômicas, desvinculadas daquelas que ema·nam dos outros níveis do sistema global. Abstrai-se o indivíduo
total, operante em uma teia de relações sociais que transcendem
o aspecto part.i cular do comportamento econômico. De modo
semelhante, a utilização do princípio da alocação racional dos
meios escassos ignora o sistema social inclusivo;· esquecendo que
os fundamentos da teoria da escôlha são socialmente condicionados e que o seu desligamento da matriz social encobre os problemas essenciais ( 34 ).
Pensamos que a solução para o problema · está na preocupação constante que o antropólogo deve manter d'.e jamais ,perder
de vista as ligações do "econômico" com os outr.os elementos do
sistema social, muito embora em dado momento da pesquisa
possa fazer abstração dos demais níveis por mera técnica de estudo. Isso significa considerar o "econômico" ao mesmo tempo
um donúnio de atividades particulares e um aspecto particular
de tôdas as atividades humanas que não pertencem própriamente
a êsse domínio, .mas cujo funcionamento acarreta a troca e o uso
de meios materiais ( 35 ). Encarando-se o sistema eoonômico como um elemento do sistema social - no dizer de Parsons um
subsistema do sistema social ( 30 ) - a condução na análise dentro
das especificidades do nível proposto não prescinde do seu relacionamento com a totalidade da qual é parte. A perspectiva
antropológica proíbe descrever-se o "econômico" sem elucidar ao
r1.1esmo tempo a sua relação co.m os demais componentes do sistema social ( a1 ).
{33 )

Cf. Ca mpbell R . M cConnel, Elementary Economtcs: Principies, Problems and
Policies, M c Graw-Hill B ook Company, Inc. , New Yory, 1960.

( 34)

Cf. D a niel B . F usfel d , ··Economic Theory Mis placed : Livelih ood in Primitive
S ociety.., in Trade and Market ln the Early Emplres (ed . Karl Polanyi,
Con rad M . Are nsbe rg a nd Ha.rry W. P eargon) The Free Press, New York, 1965,
pp. 342-356.

( 35)

Cf. Maurice Godelier, Racionalidade e Irracionalidade na Economia, Tempo
Brasileiro, Rio, s / da.ta, cap. III, pp. 803-394.

(36 )

Cf. Parsons e Smelser, Economy and Society, Rout.Iedge, 1956.
Cf. George Dalton, "Economic Theory and Primitíve Soci ety'' , American
Anthropologlst, 1961, n.o 63.

·(37)
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Assim, se na análise do campesinato Potiguára a abordagem pela qual optamos privilegia o relacionamento econômico\
do subsistema indígena com o subsistema nacional, isto não significa que tenham sido desdenhadas as implicações e recorrências dêsses aspectos frente às outras esferas da estrutura global.
A dificuldade em construir modelos amplamente inclusivas, capazes de dar conta das inúmeras facetas que apresenta êsse relacionamento - econqmicas, sociais, políticas, étnicas, culturais,
históricas, religiosas, emocionais, etc. - levou-nos à. opção pelo
nível onde a:o nosso ver são mais perceptíveis as manifestações,
da situação de part-society característica da atualidade Potiguára.
Esta posição; que decorre da própria conceituação de camponês
que adotamos e da conseqüente importância de que se revestem_
as relações de mercado mant.i das pela população indígena corri o
segmento regional da sociedade abrangente, possibilitou, como
será visto a seguir, a elaboração de um modêlo de campesinato
que integra as duas modalidades de produção praticadas pelos
Potiguára, a agricultura e a pesca.
,
Na agricultura, a situação de reserva não exclui qualquer
parcela da população do direito ao uso da terra. A condição
necessária a êsse acesso livre e igual não decorre do sistema
econômico, mas tem suas raízes na ideologia e na organização social do grupo; através da afirmação da etnia indíg·ena aceita pelo
consenso geral, ou por meio da vinculação por casamento ou
descendência a um Potiguára. Por sua vez, o baixo custo dos
instrumentos de produção torna ainda mais inclusiva a participação nas atividades agrícolas, enquanto a tecnologia_rudimentar~
uniformemente empregada, limita o tamanho das unidades produtoras ( 38 ). Como conseqüência · ocorre um · nivelamento entre
a produtividade teórica alcançada pelas diferentes unidades produtoras~ o que ressalta mais verdadeiro se atentarmos para o
fato de que o número de componentes dessas unidades, na.
maioria dos núcleos de vizinhança, oscila entre 4,07 e 5,42, sensivelmente próximo da média encontrada para tôda a reserva ( 5,04 ),.
como demonstra o quadro 11.
Desfavorecendo a concentração desigual de poder assentada no maior ou menor contrôle de recursos ou equipamentos,
essa igualdade entre as pequenas unidades iridependentes impede
a existência de .uma hierarquização de status fundada no sist·e ma
(38 )

Cf, M anning N a sh, Prhnitive arul Peasant Economic Sys tems, C handle r Publishi n g Co., California, 1966, c a p . 4.
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econômico. Por outro lado, as relações de trabalho em cada
tmidade produtora são também caracteristicamente simétricas e
não originárias do processo produtivo, pois baseiam-se no parentesco. Nenhuma relação de coersão e exploração, e a decorrente
relação de dependência, é criada no interior da estrutura Potiguára a partir do sistema de produção : o índio que enquanto
solteiro se submete à autoridade do pai como chefe da unidade
produtora a que pertence o faz por normas e valôres que ema:n~-tm da organização social do grupo.

RELAÇÕES DE PRODUÇÃO NA AGRICULTURA
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A forma de propriedade dos meios de produção e as relações de trabalho operantes na agricultura Potiguára determinam
uma forma de apropriação dos bens produzidos na qua.l aquêles
que empregam a sua fôrça-de-trabalho (que são também os do-,
nos dos meios de produção), detém, em um primeir.o momento,
o fruto integral do próprio esfôrço. Êsses três elementos, forma
de propriedade dos mei.os de produção (entendidos como objeto
de trabalho e instrumentos de produção), relações de trabalho e
apropriação dos bens produzidos, permitem estabelecer um es-·
quema das relações de produção enoont.rad'as na agricultura como se vê no Diagrama 1.
Embora o grupo se aposse do__ resultado im~diato de seu
esfôrço no processo produtivo, o destino dado a êsses bens não é
condicionado pela estrutura social indígena, co1no nos grupos
tribais onde o equilíbrio socialmente determinado entre as necessidades de consumo e as obrigações de parentesco . .são os únicos
fatôres condicionantes da circulação dos bens produzidos. Na.
situação de part-society rural os Potiguára vêem o mecanismo,
controlador da distribuição transferido para a estrutura do rela-cionamento mantido com o polo urbano do todo maior.
Tal mecanismo de dependência do sistema abrangente opera
através do mercado, onde fatôres que transcendem o nível pura..
mente econômico refletem-se na quantidade e na qualidade dos.
bens oferecidos à venda, na r·eceptividade do mercado e nç:>s pre-·
ços obtidos pelos produtos indígenas, conseqüentemente na disponibilidade do dinheiro necessário à aquisição de ítens de con-sumo estrategicamente escolhidos e não produzidos pela econo1nia nativa - em síntese, refletem-se no modo t.ransacional.
operante. Êsses fatôres de aspectos diversos decorrem da especificidade histórica do processo de relacionamento daquêles indígenas com a sociedade nacional e apesar de privilegiadamente
rna.n ifestos no nível econômico, permeiam tôda a estrutura ci~sse
relacionamento.
Assim, se no interior do subsistema indígena as relações de
trabalho e a forma de propriedade dos meios de produção e de
distribuição dos bens produzidos não determinam contradições.
geradas por oposição de classes, no âmbito do sistema regional.
inclusivo os Potiguára se situam em relação de dependência frente ao subsistema nacional, já que o contrôle sôbre a disponibilidade de sua produção agrícola decorre da situação de mercado
na qual se inserem e que se afigura como fonte primária e indis-,
pensável à sua economia.
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A constatação dessa dependência no nível econômico - e voltamos a insistir que ela p·ermeia tôda a estrutura do relacionamento - é possível a part.ir da comparação entre o grau de importância de q'll:e se reveste a produção indígena para a sociedade
nacional, e, vice-versa, da necessidade qu·3 os índios têm dos bens
de consumo oferecidos pela economia nacional ( :rn ) . Concorrendo no mercado com p·equenas quantidades de produtos agrícolas.
comuns a todos os produtores da área, os Potiguára submetem-se
na sua comercialização a depreciações de valor ditadas por uma
oferta que quase sempre suplanta a demanda. Ao contrário,
necessitam adquirir bens de consumo industrializados e que mobilizam na sua produção, comercialização e transporte amplos e
importantes setôres da economia nacional (sal, açúcar, fumo, querosene, etc.). T'a is produtos, além de possuírem os seus mecanismos de fixação de preços fora da limitada esfera regional onde
circula a produção ag,rícola indígena, pela sua freqüente escassez
face à demanda da população urbana prestam-se nas operações
de revenda à boa margem de lucro por parte dos intermediários
da praça-de-mercado. Dêsse modo, compelidos a participar de
um sistema de relações transacionais onde a sua produção carece
de significad.o maior para o abastecimento regional, ao passo que
os bens de consumo de que necessitam são indispensáveis à sua
subsistência, os Potiguára não dispõem de qualquer poder de
decisão sôbre as engrenagens do mercado.
Essas rela_ções de mercado, que coincidem com algumas das
características apontadas por Mint.z como próprias dos sistemas
de mercado interno de diferentes regiões da América Latina ( 4o ),
podem ser expressas no Diagrama 2.
A praça-de-mercado ocupa o centro de uma circunferência
que representa o sistema local e onde se inserem as principais
categorias envolvidas na relação: os índios agricultores, os inter•

( 39)

(40)

Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Probl emas e Hipóteses relativos à fricção
in terétnica: Sugestões para uma m etodologia'', in Revista do Instituto <leCiências Soelals, vol. IV, n.o 1, Rio, 1967.
Sidney Mintz, 01>. c lt. Ent re as características apontadas pelo autor são particularmente ú teis na apreciação da relações de mercado mantidas pelos.
Potiguára:
I.o o uso da moeda corrente na maioria das transações;
2.0 a concentração na praça-de-mercado de transações entre classes equivalentes, a urbana pobre e a rural pobre; 3.o - um fluxo parcial de importações que dos importadores citadinos passa às mãos dos varejistas da
praça-de-m.ercado e alcança as camadas pobres, urbana e rural; 4.º - um
fluxo de produtos agrícolas especialmente perecíveis e 9bjetos artesanais.
utilitários, do pobre rural e urbano para as camadas alta e média da cidade ;
5. 0 uma concentração densa de intermediários em pequena. escala dentro
do sistema de mercado interno.

..
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RELAÇÕES DE MERCADO NA. AGRICULTURA
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mediários varejistas e os consumidores urbanos locais (engloba do as camadas alta, média e pobre, a que se refere Mintz). Como
elemento de ligação entre o sistema local e o sistema nacional
inclusivo figura a categoria dos importadores citadinos. As setas
1·epresentam a trajetóri.a das operações de troca : as ·de ilnh.a
cheia, o fluxo dos produtos indígenas e as de linha tracejada os
valôres que sob a forma de moeda e/ou bens da consumo produzidos pela economia nacional penetram no subsistema indígena.
A produção Potiguára é levada à praça-de-mercado ( 1 ) e ali negociada diretamente com a população urbana local ou com intermediários que a devolvem ao acesso dos compradores ( 2 ). Em
sentido inverso, dinheiro e/ou bens produzidos pela economia na~ional alcançam através da praça-de-mercado o subsistema indígena ( .3 e 4) - a moeda, a partir dos habitantes da cidade e dos
intermediários varejistas, os bens de consumo, por meio dêsses
iiltimos, que os recebem dos importadores. Pode-se observar
que enquanto os produtos indigenas não· ultrapassam o sistema
local, os bens que êles adquirem emanam do sistema nacional.
ii~ste fato dá uma visão nítida do grau de dependência ·q ue os
Potiguára mantém frente à sociedade maior.
1

Vimos até agora como operam as relações de produção e ~-s
relações de mercado .na agricultura. Isto significa analisar cor110
os índios se organizam para a atividade produtiva, de que mod-o
se apossam dos 1meios de produção e .d os resultados obtidos, e
qual a estrutura do relacionamento que na condição de part.
-society rural mantém com a sociedade nacional. Podemos então
partir para a construção de um modêlo geral da agricultura Pc·t,i guára, que nada mais é do que a sincronização da produção G
da com·ercialização, representadas nos diagramas 1 e 2. Uma
.outra disposição gráfica foi atlotada, para permitir maior clareza
( ver Diagrama 3).
Na pesca, embora o objeto de trabalho esteja teoricamente
ao alcance de todos os moradores da orla marítima da reserva,
o alto custo dos instrumentos de produção e a necessidade cons-·
tante de reparo e reposição do material desgastado excluem - ·
por carência de capital - a maioria da população indígena do
acesso à propriedade dos meios de produção. A atividade p~s
queira é dêsse modo marcada bàsicamente pela existência e~:;
duas categorias distintas que permeiam tôda a estrutura das :i'elações de produção : a dos indivíduos que são proprietários de
en1barcaçõ<:;s e equipamentos, e a daqueles ·q ue operam no processo produtivo utilizando instrumentos de trabalho que não lhes
pertencem.
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Como conseqüência, as relações de trabalho estabelecidas
entre proprietários e não-proprietários dos meios de produção
firmam-se em obrigações e direitos com origem ao nível econômico, pois embora o parentesco, o compadrio e a condição
étnica possam por vêzes interferir nos padrões de recrutamento,
não o fazem como fatôres determinantes. A existência de um
mercado de mão-de-obra orientado para relações de livre associação entre o capital e o trabalho, e a p·resença, em contra-partida,
de um sistema de crédito que utiliza empréstimos em dinheiro
como meio de atenuar a instabilidade decorrente dessa livre
associação, vinculando subordinados a patrões, atestam claramente a prioridade da referência econômica nas relações de trabalho observadas na pesca.
Por sua vez, refletindo a forma exclusivista de propriedade
dos meios de produção e as decorrentes relações de trabalho
assimétricas, a apropriação dos bens produzidos na pesca reserva
aos fornecedores de fôrça-de-trabalho apenas a metade do resultado obtido, enquanto concede a outra metade aos donos do capital necessário à emprêsa. Essa forma de distribuição, que
repete num tipo de atividade diferente a parceria tão comum nas
relações agrícolas do nordeste, é mais um elemento a confirmar
a verticalidade que preside a organização do trabalho na pesca.
Ao contrário d;:ts formas de parceria clássica, ainda hoje encontradas em regiões da Europa, a divisão do produto entre proprietários dÓs meios de produção e fornecedores de fôrça-de-trabalho configura uma relação de emprêgo na qual a remuneração do trabalhador é feita in natura, isto é, com parte do produto obtido ( 41 ).

-

Marcadas como dissemos pela existência de duas categorias
distintas - que agora podemos chamar de classes, já que se
definem uma em oposição à outra quanto à propriedade dos
meios de produção, às relações de trabalho mantidas e à apro( 41)

(42)

Cf. Caio Prado Jr.• A Revolução Brasileira, Editôra Brasiliense, São Paulo, 1966,
p. 52 e segs. O autor diz que a grande maioria dos parceiros no Brasil é
constituída de fato por empregados que recebem o pagamento de seus serviços
através de participação na produção. Não são produtores autônomos que pagam o uso de meios de produção com uma parcela dos produtos obtidos.
Como exemplo cita a produção algodoeira no nordeste: e em São Paulo.
Cada embarcação ou rêde ·C onstitui uma unidade produtora independente,
capaz de desempenhar sozinha tôdas as etapas da produção. Na pesca de
al t:o-mar, a técnica empregada na reserva - linhas e anzóis - dispensa o
trabalho coletivo de várias embarcações, ao contrário do que ocorre quando
se utiliza o arrastão.
·

'
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priação dos bens produzidos - as relações de produção na pesca
Potiguára apresentam-se bem diversas daquelas observadas na
agricultura (diagrama 4 ).
Outra característica essencial da produção pesqueira diz respeito a distinção que se pode fazer entre os proprietários dos
meios de produção com base no maior ou menor poder econômico de que dispõem. Embora ocupando uma mesma posição de
cíasse em relação aos vendedores de fôrça-de-trabalho, donos de
6mbarcações e de rêdes situam-se em níveis desiguais determinados pela conjugação de duas variáveis: tipo e quantidade das
unidades produtoras que controlam ( 42 ). Quanto à primeira variável, a tripulação mais numerosa, a possibilidade de enfr·entar
condições de mar mais adversas e a maior autonomia e capacidade de transporte do pescado, privilegiam quanto à produtividade possível os barcos sôbre as jangadas de dois tripulantes, que
por sua vez se impõem às pequeninas jangadas individuais. As
rêdes, operadas apenas ao longo das praias, são as unidades produtoras de rendimento mais baixo, muitas vêzes insuficiente para
alcançar escala comercial apreciável.
A segunda variável, ou seja, a quant.i dade ct.e unidades produtoras controladas por um mesmo indivíduo, tem a sua importância reduzida pela simultâneidade de dois fatos : a ausência de
pessoas que possuam mais de três embarcações e a predominância
numérica acentuada daquêles que são donos de apenas uma embarcação, o que proporciona quase que um nivelamento de todos
os proprietários de embarcações frente a essa variável. No entanto, embora por êsse motivo seja possível estabelecer-se um
ranking entre os detentores dos meios de produção com base
exclusiva nos diversos tipos de unidades produtoras. deve-se ~evar
em conta a possibilidade, apesar de pouco freqüente, dêle ser
alterado por influência da segunda variável citada. Como exemplo, podemos imaginar o caso de um indivíduo que possua duas
jangadas, tripuladas cada uma por dois pescadores; reunidas,
conseguirão uma produtividade maior do que a alcançada pelo
proprietário de um barco, já que além de contar com mão-de-obra mais numerosa, tem a possibilidade de reduzir à metade a
influência do fator sorte na escôlha do local de pesca, dirigindo-se a destinos diversos.
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Tendo como ponto de part.ida a forma exclusivistà. de propriedade dos meios de produção e as relações de trabalho dela
decorrentes, que determinam a existência de classes na pesca Potiguára, é possível construir-se então um escalonamento de status
em função do grau de poder econômico desfrutado pelas diversas
categorias sociais que participam da produção. Na base situam-se os vendedores de fôrça-de-trabalho e sôbre êles, estratificados, os donos de embarcações e de rêdes (Diagrama 5):
ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL NA PESCA POTIGUARA.

,
I
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O relacionamento da economia pesqueira Potiguára com o
subsistema abrangente estabelece-se através dos intermediários
donos de frigoríficos em Baía da Traição. Como foi visto no
capítulo anterior, se o monopólio exercido pelos "pombeiros"
priva donos de embarcações e trabalhadores de comerciarem
livrement.e a parte que lhes cabe no pe~cado obtido, por outro
lado garante-lhes o aproveitamento e a colocação no mercado de
tôda a produção de valor comercial. Essa total oposição de
interêsses contrabalançada pela interdependência dos dois subsistemas informa as contradições que caracterizam o sistema
interétnico resultante, onde o papel desempenhado pelos intern1ediários reveste-se de tal importância para a economia indígena que um complexo mecanismo de crédito é movimentado no
sentido de suprir a falta de capital de giro ppr parte dos "pombeiros" e assegurar a viabilidade do sistema ( 43 ).
As relações de mercado na pesca Potiguára podem ser representadas no Diagrama 6.
Os intermediários donos de frigoríficos ocupam o centro do
sistema local, que reúne outras cinco categorias : proprietários
dos meios-de-produção, vendedores de fôrça-de-trabalho, pequenos
intermediários locais, conswnidores locais e intermediários de
outros centros urbanos. As setas figuram as operações de troca.
as de linha cheia representando o fluxo da produção pesqueira
Pot.i guára e as de linha tracejada os valôres que sob a fonna
de dinheiro ingressam no subsistema indígena. A partir dos
proprietários dos meios de produção e dos vendedores de fôrçr.-de-trabalho o pescado é negociado com os "pombeiros" ( 1 ).
Por sua vez, êstes vendem o peixe diretamente à população local
e aos pequenos intermediários, ou então o exportam, por conta
própria ou através de intermediários de outros centros ( 2 ). Em
sentido inverso, circulam os valôres que retribuem o fornecimento de pescado Pot.i guára : tanto do sistema abrangente como
a partir do sistema local, êles vão ter às mãos dos donos de
frigoríficos ( 3 ), que retirando a parte de lucro que lhes cabe,
transferem aos indígenas o dinheiro restante ( 4).
Êsse dinheiro que penetra no subsistema indígena assume
c!'uas naturezas distintas : para os pescadores contratados é salário, que retribui a venda de sua fôrça-de-trabalho ; para os propriet.ários dos meios de produção é ao mesmo tempo lucro (juros)
sôbre o capital empregado e lucro sôbre o empreendimento, em( 43)

Cf. R ob er to Cardoso de Oliveira, op. clt•

..
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bora na prática tal distinção não seja feita. Pelos vendedores
de fôrça-de-trabalho o dinheiro é empregado exclusivamente na
eompra de ítens de consumo não produzidos pela economia indígena, já que a acumulação é pràticamente impossível a partir
dos salários. Os proprietários dos meios de produção destinam
parte de seus lucros à subsistência e o restante a invest.imentos
em instrumentos de produção (conservação, reparo, substituição
e compra de novos instrumentos), assegurando assim a manutenção da estrutura que cÇtracteriza as relações de produção na
pesca.
Duas diferenças importantes devem ser apontadas entre as
relações de mercado na agricult.ura e as relações de mercado na
pesca. A primeira delas refere-se à circulação dos dois tipos de
produtos indígenas: enquanto os agrícolas transitam exclusivan1ente no interior do sistema local (diagrama 2), o pescado o
extrapassa e alcança o sistema abrangente (diagrama 6). A segunda, diz respeito à natureza do papel desempenhado pelos Potiguára num e noutro mecanismo de mercado: naquele que acolhe os produtos agrícolas os índios assumem o papel duplo de
vendedor-comprador, isto é, na mesm_a praça-de-mercado onde
vendem a sua produção êles adquirem os bens de consumo pos.tos ao seu alcance pela economia nacional ; ao cont.r ário, no mercado de peixe os índios que se dedicam a esta atividade funcionam apenas como vendedores, ali recebendo a moeda que será
aplicada na compra de ítens de subsistência através de relações
em outros mecanismos de mercado, nos quais êles operam exclusivamente como compradores (o comércio de Baía da Traição,
mais freqüentemente a feira de Rio Tinto). Em outras palavras,
enquanto na agricultura as operações de troca se completam no
interior de uma engrenagem única, na pesca elas exigem a participação dos Pot.iguára em mais de um mecanismo de mercado.
Da mesma maneira como para a agricultura, a sincronização
das relações de produção e de mercado vigorantes na pesca Potiguára (diagramas 4 e 6) permite a construção do diagrama 7.
A análise da economia Potiguára possibilitou até aqui caracterizar duas formas de campesinato indígena, o agrícola e o pesqueiro. Resta discutir se essas formas, diferentes em suas manifestações objetivas, permitem concluir pela existência de duas
estruturas, que mantendo laços próprios de relacionamento com
a sociedade abrangente são autônomas uma em relação à outra,
'
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se apenas revelam-se partes de uma estrutura única, ao mestno tempo integralizadora de todo o subsistema indígena e da
dependência mantida frente ao todo maior.

<>U

Pensamos que a solução para o problema está em não se
perder de vista o caráter de sistema interétnico que informa
_prioritàriamente as relações entre os Potiguára e o segmento
regional da sociedade abrangente. A condição de part-society
vivenciada hoje por aquêles indígenas reflete um estágio no longo
processo de integração à sociedade nacional, que no curso de
·tll11a sit.u ação permanente de fricção interétnica assume ao longo
-da História formas e aspectos diversos. Com isso queremos dizer que o campesinato surge em dado momento como uma resJ)Osta do subsistema indígena à compulsão que emana do seu
relacionamento com o subsistema nacional, ou seja, como decor.rência do processo de integração ao qual se acha submetido. Se
-e ssa integração se reveste de uma forma onde a característica
fundamental é encontrada na dicotomia urbano-rural, é apenas
uma das alternat,ivas que oferece a evolução de um processo
.sempre traduzido em têrmos de uma oposição maior: subsisten1a indígena x subsistema nacional ( 44 ).
Assim, no âmbito da estrutura do relacionamento com a
-sociedade envolvente, apesar das diferentes formas de relações
de mercado observadas na agricultura e na pesca a população
1~otiguára é una, em sua oposição ao subsistema nacional.
Def·endendo frente à sociedade nacional interêsses "diametralmente
opostos, ainda que interdependentes" ( 45 ), pescadores e agricultores Potiguára se identificam ao longo de uma mesma estrutura
indígena desde o nível dos interêsses econômicos postos em jôgo
.até o plano dos valôres ideológicos, os tradicionais e aquêles
desenvolvidos oomo resposta . aos estereótipos e preconceitos de
que são alvo por parte dos regionais.
A avaliação de dependência estabelecida a partir dêsse relacionamento pode ser feita em tênnos de dominação, isto é, da
maior ou menor capacidade do subsistema nacional se organizar
e mobilizar recursos no sentido de impor os seus fins à sociedade indígena, vencendo a capacidade de resistência por parte
-desta, também expressa em tênnos de organização e mobilização
-de recursos com finalidades opostas. Como part-society rural
os Potiguára vêem nos fins que a sociedade maior tem em vista
( 44}_ Para. o desenvolvime nto da noção de sis t ema inte.r êtnico, ver Roberto Cardoso· de Oliveira, op. clt.
-< 45) Rober t o Cardoso de Oliveira., op. clt.
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a condição indispensável à sua sobrevivência, já que dependem
das relações de mercado estabelecidas. Dêsse modo, coloca-se a
contracfição de que embora defendendo interêsses opostos o subsistema indígena vê-se obrigado a concorrer para a consecução
dos fins visados pelo subsistema nacional, identificando-se com.
éles na resultante do sistema interétnico, ou seja, nos objetivos
propostos. Êste fato permite distinguir ao nível do relacionan1ento com o todo maior dois pontos de interseção dos modelos
des~nvolvidos em separado J?.OS diagramas 3 e 7 : tanto a pesca
como a agricultura Potiguára, voltadas bàsicamente para a subsistência posto que campesinas, ooncorrem para o abastecimento
da população urbana local sob condições que lhes são impostas
e sôbre as quais não detém parcela alguma de poder de decisão.
-

Isto nos permite partir para a diagramação do modêlo geral
da economia Pot.iguára, através dos modelos representados naqueles diagramas (ver Diagrama 8).
Como nos diagramas anteriores, as setas em linha cheia
representam o fluxo da produção indígena e as setas em linha
tracejada os valôres que com. origem no subsistema nacional
penetram no subsistema Potiguára. Deve-se notar que tanto
produtores agrícolas quanto índios que na pesca vendem a sua
fôrça-de-trabalho encaminham para o consumo de subsistência
uma parte da própria produção e os bens adquiridos at.ravés do
relacionamento com a sociedade maior. Ao contrário, embora
também providenciem a subsistência com uma parte da p_rodução, os proprietários dos meios de produção na pesca não destinam a ela tod:Os os valôres transferidos do subsistema nacional,
reservando uma parte dêles ao investimento. A linha alternadamente tracejada e pontilhada indica outro ponto de encontro
das duas f armas de campesinato Potiguára, desta feita no interior do subsistema indígena, ao nível das relações de trabalho :
apesar de ainda minoritárias e carentes de significação maior,
€mergem no interior da reserva relações de trabalho assimétricas, baseadas no patronato e no trabalho assalariado (ver no·
capítulo anterior as referências à organização de emprêsas por
empreitada, tendo como principal elemento empregador o Pôsto
Indígena).
O do~ínio exercido pelo subsistema nacional sôbre o subsistema indígena repercute com intensidade diversa na agricultura e na :Pesca. Enquanto na agricultura êle permanece restrito
ao nível do relacionamento, já que a situação de reserva e o
baixo custo dos instrumentos de produção garantem ao índio O·
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mínimo de organização e mobilização de recursos necessários a
n1anter o sistema de produção· livre da interferência dos regionais, o mesmo não ocorre na pesca. Ali, a quase totalidade dos
principais meios de produção é controlada pelos regionais que·
habitam em Baía da Traição, o que faz com que os indígenas
apenas assistam a organização da produção pesqueira ser orientada por uma forma ditada pelos interêsses de representantes
da sociedade nacional. Tal fato é ao mesmo tempo causa e efeito
da emergência na pesca, ao lado do t.radicionalismo e da tecnologia rudimentar ainda prevalecentes, de aspectos nitidamente
capitalistas, em que pese a pequena monta de recursos mobilizados e os baixos níveis de input e out])Ut: a concepção de capital
como tml estoque de dinheiro que wna vez utilizado no financian1ento da produção deve demandar um retôrno específico sob as.
formas de lucro sôbre o capital e lucro sôbre o empreendimento;
a produção estrut.u rada sôbre a oposição de classesrque contratam.
num mercado de mão-de-obra a fôrça-de-trabalho necessárias ao
esfôrço produtivo; o sistema de crédito destinado a contrabalançar a instabilidade decorrente dessa livre associação entre o capital e o trabalho, vinculando através de emp·r éstimos em dinheiro
os trabalhadores aos patrões; os mecanismos de crédito que suprem a falta de capital de giro por parte dos intermediários~ propiciando o funcionamento do sistema. Como conseqüência, resulta na pesca uma f onna de campesinato que _alia alguns aspectos
estruturais clássicos a características da economia moderna, em.
oposição à manifesta forma clássica imperante na agricultura.
Ao admitirmos isto queremos levantar a hipótese da ocorrência de diferentes graus de integração à . sociedade nacional
por :(>arte dos segmentos distintos da população Potiguára que
se dedicam à pesca e à agricultura. Os primeiros, sem meios
de defesa contra os elementos mais impositivos e dinâmicos do
subsistema nacional, vivem hoje um momento importante de
n1udança, transitando da condição de camponeses para a de proletários rurais. Os segundos, escudados na garantia da posse da
terra através da situação de reserva, encontram ainda na estrut·.lra indígena condições para resistir ao processo, muito embora
a em·e rgência de formas de trabalho assalariado e relações patronais no interior da reserva indiquem a abertura das primeiras
brechas no sistema. Quanto tempo durará a mudança, é impossível prever-se. Mas não é difícil a afirmação de que, a persistir
o processo, pescadores e agricultores Potiguára, aquêles mais
ràpidamente do que êstes, caminham no sentido de se reunirem
a tantos out.ros indígenas brasileiros que hoje formam no último
extrato da grande reserva de mão-de-obra nacional.
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