
,r · "';: fisTlruro~~~ , l 
f 0- "15' __ / I ~ 

· ·1 Gud~ :..ó::DW99 ~f·,i : 
Conselho Estaduaf? ... . ... · : 

dos Direitos Da. :M.u{fier 

PRAÇA 19 DE ABRIL 
MEMORIAL AOS BRAVOS HERÓIS DA NAÇÃO POTIGUARA 

~ 
' 
1 

! 

MINIB106RAFIAS DOS DEZOITO _ 
HERÓIS POTI6UARA· 

PARAÍBA 
1998 



;.-.1. Í1I ,;- . 
-~ t~ 
""' ,tt ~ 

~ ~ =- 1 CÉDM ~ 
HERÓIS POTIGUARAS \.;,.. ~ 

,,1111, _. 
~ ' ........._ # 

Iº - PEDRO POT 11 - Indio Potiguara, parente do célebre Camarão. Em 1625 
conseguiu escapar do massacre que os portugueses promoveram em Baía da 
Traição. Embarcou para a Holanda e ali permaneceu durante cinco anos. Quando 
estava na. Europa trocou correspondência com Camarão, onde revelava suas 
idéias de pátria, religião e liberdade. Magoado com o morticínio havido em Baía 
da Traição onde nascera, assim se expressou numa carta dirigida a Filipe 
Camarão: "Em todo o país se encontram os nossos escravizados pelos perversos 
portugueses, e muitos ainda o estariam se eu não os houvesse libertados. Os 
ultrajes que nos tem feito, mais do que aos negros e a carnificina dos da nossa 
raça, executada por eles em Baía da Traição, ainda estão bem frescos na nossa 
memória" Nem Pedro Poti e nem Calabar foram traidores. Apenas serviram a 
senhores diferentes dos portugueses, dentro dos seus ideais. Pedro Poti, como 
Camarão, não viu o fim da guerra holandesa, pois foi preso pelos portugueses na 
segunda batalha dos Guararapes a 19 de fevereiro de 1649. Foi posto a ferros e 
metido numa enxovia no Cabo Santo Agostinho, onde ficou durante seis meses, 
alimentado somente de pão e água, recebendo açoites dos "patriotas". Quando 
acontecia de ser tirado do calabouço, era para ser submetido a outro suplício mais 
vexatório, o de abjurar o protestantismo e converter-se ao catolicismo. ·A troco 
disso, prometiam-lhe a liberdade e a patente de capitão. Segundo P ARAUP ABA, 
vendo os seus algozes "que de um ânimo tão forte nada podia se conseguir por 
meio de torturas, nem de promessas de honras, cargos, nem fortuna, tiraram-no 
do escuro subterrâneo, onde tanto sofrera, sob o pretexto de mandarem para a 
Bahia, mas o plano era matá-lo, o que depois realizaram. Pedro Poti morreu a 
bordo de um navio em 1652, quando seguia preso para Lisboa. Preferiu a glória 
do martírio à desonra do perjúrio. Seu nome ·é quase apagado na nossa História 
porque tomou o partido dos holandeses e adotou a religião protestante, ambos 
abominados pelos portugueses. Mas foi tão grande ou mesmo maior do que o 
próprio Camarão. 

2º - POTI (Camarão) - Cacique Potiguara. Nasceu em 1601 no Rio Grande do 
Norte. Era Filho de POTIGUAÇU. Educado pelos jesuítas, conhecia o latim e 
falava fluentemente o holandês. Assim que os invasores da Companhia das 
Índias Ocidentais desembarcaram em Pernambuco apresentou-se a Matias 
Albuquerque, juntando-se a este·nos combates. Quando Olinda foi invadida pelos 
holandeses em 1630. Camarão lutou bravamente em sua defesa. De 1630 a 1635 
bateu-se com denodo a ponto de assombrar o adversário pela bravura e pelo 
prestígio que mantinha sobre os seus comandados. Em 1636 salvou o exército 
pernambucano de completa derrota. O governo holandês, assustado com a 
interpidez do índio mandou contra ele o General Arrichofsk, travando-se ferrenha 
peleja que terminou com a retirada do estrangeiro. Em 1637, ao lado do preto 



Henrique Dias, travou encarniçado combate contra cinco mil holandeses 
comandados pelo próprio conde de Nassau, em Porto Calvo, sem vencido ou 
vencedores. Em 1638, dirigiu uma guerrilha na Bahia e tomou parte na defesa de 
Salvador sitiada e atacada pelos soldados de Nassau, Auxiliou na insurreição 
pernambucana de 1645 e em 1648 cobria-se de glórias ao lado do paraibano 
André Vidal de Negreiros . tomou parte na primeira batalha dos Guararapes, 
onde as tropas do general Van Schoppe foram completamente destroçadas. Em 
reconhecimento aos serviços prestados pelo bravo índio, o rei Filipe de Espanha e 
Portugal agraciou-o com o hábito de Cristo, o título de "DOM'' e a patente de 
capitão-mor de todos os índios da costa do Brasil, desde o Rio São Francisco até 
as costas do Maranhão. Antonio Felipe Camarão morreu em 1648, vítima de 
febre maligna, sem ter participado da segunda batalha dos Guararapes que selou 
definitivamente a derrota dos holandeses. 

3º - ZOROBABÉ - Famoso cacique potiguara. Era soberbo e irrequieto. 
Resistiu bastante aos invasores portugueses, mas acabou fazendo as pazes com 
eles e seus aliados TABAJARAS em 1599. Foi um homem de muitas proezas e 
aventuras. Em 1603 estava a Bahia sob a ameaça de ser assolada pelos aimorés, 
que já haviam reduzido a rumas as Capitanias de Ilhéus e Porto Seguro. Não 
podiam as guarnições do governo contra esses ferozes indígenas. Mandou-se 
então da Paraíba e do Rio Grande do Norte, por ordem do Governador-Geral, 
uma força, de oitocentos índios POTIGUARAS, porque se entendia que só com 
semelhante gente seria possível bater tão terrível inimigo. Outra razão concorreu 
para o envio dos potiguaras, porquanto já estavam em paz com os portugueses e 
convinha distraí-los na luta, evitando-se desta forma o perigo de um levante, sob 
qualquer pretexto. O número de oitocentos flecheiros vem mencionado em frei 
Vicente, Southey e V arnhagem, mas de uma certidão fornecida pela Câmara de 
Olinda, data de 15 de março de 1603, ''tal número se elevava a 1500, embarcados 
em Olinda, em 07 navios", conforme esclarece Rodolfo Garcia nos seus 
comentários e V amhagem .. Bem mais poderia ser, pois que os potiguaras de 
Copaóba, na opinião de Simão de Vasconcelos, "tinham condições para por em 
campo de 20 a 30 mil arcos". Os potiguaras ~fomente concordaram em descer a 
Serra de Copaóba, depois que lhes foi dada a garantia de que, acabada a luta, 
voltariam ao seio de suas familias. Assim estabelecido o pacto, tomaram as 
anuas, tendo por capitão oficial Francisco da Costa e por guia espiritual o jesuíta 
Diogo Nunes. Chefiava os índios o famoso cacique ZOROBABÉ. Ao chegarem 
à Bahia o perigo dos aimorés estava passado. Surgiu, porém, um perigo maior, já 
agora contra os próprios potiguaras, ameaçados de ficarem cativos, como era 
costume dos colonos ali residentes". Segundo Southey, cuja opinião Galanti 
endossa, o oficial comandante parecia comprometido no plano de cativeiro dos 
potiguaras, tanto que, para facilitar a sua execução, aquartelou uma parte dos 
índios na cidade de Salvador e outra em Ilhéus. Isto feito, pôs todo o seu 
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direção da igreja, onde o esperavam os padres franciscanos. Passou pelo templo e 
não entrou, mas logo chegou um parente seu incumbido de avisar aos religiosos 
que a visita ficava para o dia seguinte. Zorobabé estava bêbado e por isso não 
queria entrar no templo". "No dia seguinte mandou que se pusesse em frente ao 
cruzeiro da igreja cinco cadeiras, a do centro em forma de trono, coberta de alto e 
baixo com uma faixa listrada. Ao chegar ao local, sentou-se na cadeira que lhe 
estava reservada, ladeado dos principais de outras aldeias e a seguir recebeu os 
cumprimentos dos religiosos e de quantos lhe foram dar as boas vindas. 
Terminada esta parte do cerimonial, visitou a igreja e a escola, onde ouviu o 
canto dos curumins. Mas enfadou-se da escola e quis logo sair dela porque os 
assentos eram uns toros de madeira lavrada". ZéROB9BÉ-continuou morando 
na Aldeia de Inhobim, a duas léguas de João Pessoa. Não esteve presente à 
solenidade de paz firmada entre Pau-Seco e Pirajibe em 1599, pois como 
morubixaba ficou encastelado na Serra de Copaóba, onde está hoje a cidade 
paraibana de Serra da Raiz, em local que nenhum branco ousava chegar. O que 
mais o fazia temido pelos invasores era a grande influência que exercia sobre os 
POTIGUARAS como chefe supremo. Com receio de sua liderança, os 
portugueses prenderam-no e enviaram-no para Portugal, com mulher e filhos, em 
1608. De Lisboa, de onde as autoridades achavam que ele ainda podia fugir de 
navio, mandaram-no para Évora, morrendo na prisão. Foi, pois, o primeiro 
exilado brasileiro. Apesar disto, não consta haver na Paraíba sequer uma rua em 
homenagem a esse índio. 
4º - PAU SECO - Famoso cacique potiguara, irmão de Zorobabé. Já em 1567 
mantinha relações comerciais com o francês Jacques Riffaut. Em 1594 
aconselhou o estrangeiro a se estabelecer no Brasil, com promessas de novas 
descobertas a que ele se propunha a acompanhar e ajudar. Era vaidoso e impunha 
respeito. Durante um diálogo com o padre Francisco Pinto, em 1599, deu uma 
verdadeira lição de honestidade quanto à palavra trecho referido pelo padre: 
"Chegando à aldeia, entrei, pregando pelo terreiro, como é de costume. Estava 
este principal em pé, ouvindo-me. E tanto que acabei, entramos para a pousada 
onde tinham redes armadas para nos assentarmos, como fizemos. Estava este 
índio a seu modo, muito grave e fantástico, empenado pelo corpo com penas 
vermelhas na cabeça e braços com penas azuis, uma pedra verde muito formosa 
no beiço, nas orelhas uns pendentes de contas brancas com seus remates a modo 
de campainha. E como era gentil homem tudo lhe ficava bem. Estava assentado 
em uma rede, e defronte de si tinha mando armar outras para mim, porque assim 
é costume falaram, defronte um do outro, o que vão praticar. Esteve assim um 
pedaço e deixou primeiro falar os outros a dar-nos as boas vindas. E no cabo no 
las deu com muita gravidade e eu a ele o mesmo. Começamos a prática, da qual 
ficou muito satisfeito; e ainda que com algum receio, se determinou a ir conosco 
a ver-se com o capitão, o qual lhe fez muito agasalho e lhe ofereceu pazes, o que 
ele ouviu muito bem e, acerca deste particular, respondeu que folgaria de as 
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empenho para que os índios resolvessem ficar e quando viu a inutilidade dos seus 
esforços quis obrigá-los pela força, ameaçando declará-los rebeldes, caso em que 
estariam sujeitos ao cativeiro. "Diante do perigo que punha em risco a sua 
liberdade os potiguaras se puseram em som de guerra, conforme declara frei 
Vicente do Salvador, preferindo perder a vida com dignidade a submeter-se ao 
torpe procedimento dos que se diziam civilizados. Os padres jesuítas foram 
chamados a intervir, mas a sua ação foi pálida, limitando-se a aconselhar os 
índios a ficarem na Bahia. Conheciam o caráter da gente da governança e não 
achavam prudente contrariá-la nos seus propósitos de ganância, tornando-se 
cúmplices dessa torpeza". "Estavam as coisas nesse pé, ameaçados os 
POTIGUARAS de extermínio ou escravidão, quando chegou à Bahia o 
governador Diogo Botelho, que um ano antes havia desembarcado em 
Pernambuco, onde permanecera tanto tempo a governar o Brasil. Informado do 
que estava ocorrendo, determinou que se honrasse o compromisso assumido, 
mandando de volta os potiguaras. E, como deviam regressar a pé pelos caminhos 
do interior, deu ordem para que de passagem pelos palmares de Itapecuru, a 
poucas léguas do Rio Real, destruíssem um quilombo de negros que ali se 
formava, tomando para si os que apanhassem vivos. Essa proeza ZOROBABÉ 
executou com muito garbo .. Não somente deu cabo da nascente república dos 
palmares, que ressurgiu com dobrado vigor, como levou, dos negros capturados, 
"um magoete não Pequeno", que foi vendendo pelo caminho para comprar uma 
bandeira de campo, tambor, cavalo e vestidos, com que entrasse triunfante na sua 
terra". A distância percorrida a pé pelos POTIGUARAS foi de mais de mil 
quilômetros. Os que estavam em Ilhéus andaram mais ainda: cerca de l 300Km. 
Como andarilhos experimentados, qualquer distância para os índios era como se 
fosse um passeio. "A recepção que teve na Paraíba foi de fazer inveja a qualquer 
chefe de Estado. Os potiguaras da terra, avisados por mensageiros que de longe 
lhes trazia a vê-lo como a um rei poderoso que volta aos seus domínios coberto 
de glória. Só PIRAJIBE, que era tabajara, se deixou ficar com os seus na sua 
aldeia, e, porque Zorobabé se determinou passar por ela, lhe mandou dizer que 
saísse esperá-lo na estrada, pois os mais o haviam feito tal longe; ao que . 
respondeu o velho, ainda que já centenário, que fora da guerra nunca fora esperar 
no caminho senão damas, e, pois, ele não era dama, nem vinha dar-lhe guerra, 
não se levantaria de sua rede". Zorobabé passou ao largo da aldeia de Pirajibe, e 
foi jantar no lnhobin, meia légua adiante. De lá, mandou urri recado aos 
religiosos para que aparecessem com os curumins das escolas, porque queria 
apreciar alguns números de música e dança; pediu também que enfeitassem a 
igreja, pois nela ia entrar. Desculparam-se os padres dizendo que os meninos se 
haviam espalhado desde cedo com o alvoroço da sua chegada e quanto a igreja 
não podia enfeitá-la porque o dia não era de festa de santo, mas estava aberta 
para nela entrar como desejava. À tarde, vistosamente vestido e montado em seu 
cavalo, com acompanhamento de bandeira e tambor, marcou Zorobabé na 



fazer. E QUE ERA BOM TODOS SERMOS BONS AMIGOS, POIS TODOS 
GOZAMOS DE UM SOL, DE UMA LUA E DE UM DIA; disse ao capitão, 
que se confiasse na sua palavra, que não tinha mais de uma, sem lhe ficar outra 
dentro, escondida. De mim não tendes que vos recear que torne atrás do que 
digo, mas eu de vós sim, me posso recear que falteis; mas quanto a mim, 
basta estar assentado diante de vós para não haver de tornar atrás no que 
ficamos. Já botei a minha espada irada, já abrandei meus braços, já deixei 
minha rodela, não quero senão amizade". PAU SECO foi exímio cavaleiro, um 
verdadeiro centauro. Representou Zorobabé na solenidade de paz com os 
tabajaras e portugueses em 1599. Foi morto por Milho Verde, que antes havia 
matado seu sobrinho de .Conde, . Paraíba. Este era da Nação tabajara e 
acompanhou Jerônimo de Albuquerque ao Maranhão em 1614, ao lado de 
Mandiocapuba, Batatã e Pindaúna. 
5º - INIGUAÇU (Rede Grande) - Cacique Potiguara cuja aldeia ficava na Serra 
de Copaóba, atual Serra da Raiz. No início de 1574 uma filha sua de 15 anos foi 
raptada por um mameluco de Olinda. O cacique mandou dois filhos em busca da 
irmã. Quando já vinham de volta, inclusive com salvo conduto fornecido por 
uma autoridade portuguesa, os u es foram detidos no Engenho Tracunhaém . de 
Diogo Dias, que escondeu a moça e por quem se apaixonara à primeira vista. Os 
filhos do cacique voltaram à Copaóba e contaram tudo ao pai. Rede Grande 
enviou uma embaixada ao Engenheiro do rico português a fim de reaver a filha. 
Não foi atendido. Desesperado arregimentou seus índios e os de outras tribos 
amigas e partiu para Tracunhaém disposto a trazer a filha de qualquer maneira. 
Com um ardil digno dos mais experimentados estrategistas assaltou o engenho do 
português e matou todos os que lá se encontravam, cerca de seiscentas pessoas, 
inclusive o raptor, além dos animais, sem deixar nada de pé. Estava vingado o 
ultraje. 
6º - TIJUCOPAPO - Feiticeiro potiguara. Foi amigo dos franceses. Tomou 
parte no massacre de Tracunhaém e opôs obstinada resistência às tropas do 
ouvidor Martim Leitão e seus aliados tabajaras (século XVI). 
7º - SURUPIRA - Índio potiguara. Em 1598 foi preso e posto a ferros na i 
Fortaleza dos Reis Magos por Feliciano Coelho. Demonstrando altivez, este 
índio, ao ver a fartura à mesa do português Manuel Mascarenhas, exigiu a 
mesma comida e o mesmo tratamento. Julgaram-no rebelde e insolente, o que, 
aliás, eram qualidades próprias dos potiguaras. 
8º - MEQUIGUAÇU - Principal potiguara. Participou da fundação de Natal. 
tinha grande influência junto aos índios do Nordeste da Paraíba (Baía da 
Traição). Foi aliado dos portugueses, em favor dos quais colocou quatro mil 
arcos em 1621. 
9º - ARNAPUCU (Mar Grande) - Chefe Potiguara do Rio Grande do Norte, 
afamado em guerras. Provocou - muitos danos aos moradores da Paraíba. 
Combateu os portugueses até que foi capturado, mas os potiguaras ameaçaram os 
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lusos com vinte mil arcos fazendo com que Mar Grande fosse libertado (Século 
XVI). 
10° - JAGUARARI - Cacique potiguara. Foi preso e torturado injustamente 
durante oito anos pelos portugueses. Protestou contra essa acusação, alegando 
que se aproximava do inimigo apenas com o intuito de salvar sua mulher e seus 
filhos. Mas os algozes por serem mentirosos e desonestos, não acreditaram na 
palavra do índio, que depois foi libertado pelos holandeses. Era natural de Baía 
da Traição, onde foi preso em 1625. Havia participação da conquista do 
Maranhão com Jerônimo de Albuquerque. O seu doloroso caso na prisão do forte 
dos Reis Magos (Natal) foi narrado por Duarte de Albuquerque, que citou a 
seguinte passagem: "Aqui me vêdes nu e com sinais ainda frescos dos ferros que 
oito anos suportei, por ter comunicado com os holandeses na Baía da Traição, no 
intuito de tirar minha mulher e filhos que lá estavam. Havendo-me vencido amor 
não me valeu por ter provado bem minha felicidade nos muitos anos que servi ao 
Rei, particularmente na conquista do Maranhão, com muita gente mais, quando 
Jerônimo de Albuquerque o ganhou dos franceses. Daquela prisão me soltaram 
agora, por estarem os holandeses sobre o forte do Rio Grande, que, a não ser isso, 
bem receava eu morrer nos ferros. Porém, nada já de ser bastante para manchar 
minha antiga fidelidade com a qual sempre servi e servirei ao meu rei 
JAGUARARI não foi menos digno de memória do que seu sobrinho Antônio 
Filipe Camarão. Foi-lhe concedida uma pensão de cento e cinqüenta reais de 
soldo, a qual, segundo Duarte de Albuquerque, por sua morte reverteria a sua 
mulher e filho. Houve outro Jaguarari; este auxiliou o padre, na Bahia, na 
caminhada dos religiosos em busca dos amoipiras. 
11º - AMANIÚ (Algodão) - Cacique potiguara. Ofereceu e deu ajuda aos 
holandeses, auxiliando-os com duzentos índios na tomada do forte do Ceará. Em 
1637 André Vidal de Negreiros recebeu ordens do Reino para afugentá-lo. O 
cacique deixou sua aldeia às margens do Rio Ceará e foi se estabelecer no 
Camocim. Deram-lhe o nome de Domingos Ticuna. Ainda em 1656 o Rei 
recomendada a Vidal de Negreiros nova ação contra este maioral. Houve outro 
cacique com este nome, que no batismo tomou o nome de João. Este foi aliado 
dos portugueses de quem recebeu agrados e mercês, chegando a ser capitão-mor 
dos índios do Ceará. Em 1671, junto com outros principais, assinou um 
documento solicitando soldados para combater os paiacus. Ainda houve um 
terceiro Amanjú, que foi mestre-de-campo dos guaranis. Este, com os seus e 
apoiado pelos castelhanos, atacou a colônia do Sacramento, promovendo bárbara 
chacina, a 07 de agosto de 1680. 
12º - ANTÔNIO PARAUPABA - Índio potiguara simpatizante da causa 
holandesa. Adotou o protestantismo. O pouco que se sabe sobre Pedro Poti deve 
se a este índio que deixou uma memória escrita, onde narra o seu próprio 
infortúnio e suplica proteção à Holanda, país que já conhecia e onde fora com 
seu pai e Pedro Poti logo após o massacre de 1625 ocorrido em Baía da Traição. 
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Em 1654 incorporou-se às tropas em retirada de Matias Beck, indo para a 
Holanda, onde morreu entre 1656 e 1657. 
13º-POTIGUAÇU (Camarão Grande)- Cacique caeté aliado de Duarte Coelho 
na conquista de Pernambuco. Houve outro Potiguaçu, que foi o pai de Poti. 
Aliou-se aos portugueses no final do Século XVI, auxiliando-os na fundação de 
Natal. 
14º - JACAÚNA - Chefe potiguara, irmão de Poti-Guaçu. Deu inestimável 
ajuda a Martim soares Moreno, a quem tinha como um filho. Tomou parte na 
jornada do Maranhão. Sua amizade com Soares moreno começou em 1611 e só 
terminou com a morte. Foi o único potiguara que transigiu com os portugueses. É 
-citado no romance lracema .. 
15~ - ANTO~IA - Índia potiguara. No início do Século XV11 governava sua 
aldeia como se fosse uma República. Ao tomar conhecimento de que os padres 
vinham visitá-la, mandou encurtar o caminho a força de braços e foi recebê-los 
acompanhada dos parentes. Aproveitou a visita dos religiosos para regularizar 
sua situação com o homem que havia escolhido. Sua fama correu mundo. A 
"Aldeia da Antónia" ficava perto da Lagoa dos Guarairás e é uma das poucas 
referências sobre a fundação do Rio Grande do Norte (Século XVII). . 
16º - BA TURJTÉ (Montanha) - Principal potiguara, Era pai de Jatoba e avô de 
J acaúna. Conta uma lenda que voluntariamente exilou-se na serra que leva seu 
nome, onde morreu (Século XV). : 
17º - CLARA CAMARÃO - Índia potiguara, nascida no Rio Grande do Norte. 
Casou-se com Camarão (Poti) a quem acompanhou durante todo tempo nas lutas 
contra os holandeses, imortalizando-se ao lado dos mais valentes. Mostrou seu 
valor na batalha de Porto Calvo travada a 18 de fevereiro de 1637, quando 
montada no seu cavalo e de espada em punho, incitava às mulheres à luta e 
animava os demais companheiros. Nesse episódio o general Bagnuolo aproveitou 
a escuridão da noite e evadiu-se com suas tropas para Alagoas, mas a brava índia 
juntamente com suas companheiras escoltou as familias que fugiam de Porto 
Calvo para não cair sob o -domínio holandês. Por seu heroísmo e atividade foi 
agraciada com o hábito de Cristo e gozou das regalias do título de "Dom"; 
concedido por Felipe IV, da Espanha. Foi ela a primeira guerreira do Brasil. 1 

18º - PINACAMA - Principal potiguara. Repeliu um ataque de Duarte Gomes 
da Silveira à sua aldeia, na Serra de Copaóba, atual Serra da Raiz, Paraíba 
(Século XVI). 
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