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POVO POTIGUARA TEM NOVO CACIQUE GERAL. p.11e12 
. 

82 UNIVERSITÁRIOS SÃO DIPLONADOS PELO CCAE–UFPB. p 8 e 9 
 

. 

. 

 
FESTA:BAIA DA TRAIÇÃO 
Alunos da E.Matias Freire colam 

grau em Ensino Médio. Esse é um 

bom exemplo de superação e 

organização. O tempo escolar 

passa rápido. Um grupo de 08 

jovens decidiram fazer a festa de 

colação de grau, a direção da 

escola concordou, apensar de 

muitos estudantes não aderir a 

idéia. Os jovens planejaram um 

conjunto de ações para angariar 

por múltiplas formas “a grana 

necessária para bancar tudo”. Na 

festa com direito a banda e 

fotografo, além de ambiente 

decoradíssimo, tudo estava 

preparado com muito bom gosto. 

O evento entrar para a História da 

Escola Matias Freire e familiares 

desse talentosos jovens. P. 10 

. 

 
GEPeeeS AVALIA AÇÕES 
Ao completar seu 1º ano de 

ações educativas, o Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Educação 

Etnia e Economia Solidária 

reuniu educadores da rede 

publica, integrantes de 

movimentos sociais e 

Professores da UFPB para avaliar 

ações educativas. Não faltaram 

motivos para brindar e reativar 

as energias para o novo ano de 

2012. No curriculum o GEPeeeS 

já contabiliza a participação dos 

seus membros no 1º SECAMPO, 

na IV Exposição dos Expoentes, 

Campanha ecológica na Unidade 

Mamanguape com o plantio de 

00 mudas de Pau Brasil e Ipê.A 

turma aproveitou para enviar 

mensagens. P.7 e 8  

. 

 

Formatura de 82 novos 

profissionais que concluíram seus 

cursos de graduação em Pedagogia, 

Contabilidade, Secretariado 

Biblingue, Hotelaria, Antropologia, 

Ecologia, Designer, Matemática, 

Ciência da Computação, Sistema da 

Informação. Familiares lotaram o 

auditório UFPB/Mamanguape. P.8  

 

Um conjunto de alunos recebeu a 

Laura acadêmica (medalha e 

diploma). Cauboy foi lembrado pelo 

Diretor Alexandre Scaico. O Vice-

Diretor Lusival Barcellos enalteceu a 

vitória de todos sobre os desafios e 

fez retrospectiva da implantação 

dos cursos ainda no Instituto 

Moderno. A concluinte Gislaine 

Pereira, de Pedagogia, foi à oradora 

geral. Emoção no momento do 

juramento. O Pro-reitor de 

Graduação, Prof. Valdir, 

representando o Magnífico Reitor 

Polari, saudou todos em tom 

poético. Professores, familiares e 

amigos dos formandos prestigiaram 

o evento. A festa continuou nas 

comemorações promovidas por cada 

turma em ambientes exclusivos. Os 

oito formandos de Pedagogia 

curtiram a balada com DJ Janio.Veja 

cobertura fotográfica. p 8 e 9. 

LÚCIA GERRA ENVIA 

MENSAGENS GARANTE 
PRESENÇA NO CCAE.  

P. 2 e 4. 

CONCURSO NA UFPB: 31 

vagas para professor 
efetivo, inclusive CCAE. 

p.4 
. 

 
ROSA MISTICA ENCANTA 

CORAÇÕES DA MELHOR 
IDADE. p.4 
Turma de Pedagogia fez bonito... 

 

. 

PEDAGOGIA TEM 
PROGRAMAÇAO. P4 
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MENSAGEM: Pró-Reitora Lúcia Guerra – UFPB 

 
   Lúcia Guerra E-mail: lucia.guerra@terra.com.br 
 
  NOTA:CALENDÁRIO DE ATIVIDADES NO IV CAMPUS: 9 E 10 DE FEVREIRO DE 2012 EM 

RIO TINTO E MAMANGUAPE QUANDO VISITA SALAS DE AULA, FARÁ REUNIÕES COM 
PROFESSORS, ALUNOS E FUNCIONÁRIOS, ALÉM DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES DA 
ACOLHIDA DOS FERAS 2012 (Assessoria de Imprensa). 

 

Desejamos felicidades em 2012 
aos nossos familiares, amigos e 

estudantes. Abraçamos a turma 
do GEPeeeS, em especial 

Prof.Palhano, Mateus e Lusival. 

 
Nossa luta. Nossa vida. 

Baia da Traição-PB,24/12/2011. 
Junior – Sistema   

e-mail:joaohelis.bernado@dce.ufpb.br 

Ao GEPeeeS, com especial  

atenção do Prof. Palhano 

 
Gilberto Oliveira - Jornalista"  

e-mail: gilbertoolliveira@gmail.com 
. 

Na sala de 

aula 

 
 

No banheiro 

 
No corredor 

 
Na praça 

 
No 

lanchonete 

 
Na biblioteca 

 
CAMPANHA 

LIXO  

NA 

LIXEIRA 

 

0o0 

Univerdade 

Limpa. 

 

Depende 

de 

Você. 

  
. 

Expediente CHEganDo 
Responsável: Prof. Dr. Paulo Palhano – Mamanguape-Pb 

Contatos: ppalhano1@gmail.com www.gepeees.com 

* Participe. Envie sugestões e notícias. 
* Entre na lista do CHEganDo. 
* Chegando. nº12 -Editado em JAN/FEV - 2012. 

  

mailto:lucia.guerra@terra.com.br
mailto:ppalhano1@gmail.com
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Gente  

da história 

Universitária 

UFPB 

. 

 
 

. 

 
. 

DIRETORES DO CCAE LANÇAM MENSAGEM VALORIZANDO O 

TRABALHO PARTILHADO E COMPROMETIDO 
. 

Estamos chegando ao fim de mais um  

. 

 
Alexandre Scaico, 

Diretor CCAE-UFPB 

Ano. Para o nosso Centro foi 

um ano de realizações e 
crescimento, e esperamos 
que no próximo ano 
possamos continuar da 
mesma forma. Isso tudo só foi 
possível graças ao 
comprometimento de todos 
que fazem parte do CCAE: os 
professores sempre,  

empenhados em prover o melhor ensino aos 
nossos alunos os técnicos-administrativos 
sempre trabalhando com afinco para que o 
Centro tenhas as condições necessárias para seu 
funcionamento; os alunos que dão o melhor de si 
nos estudos; e o pessoal terceirizado que  
está sempre disponível e solicito para atender as 
demandas do Centro.  
 
 
A todos vocês o nosso muito obrigado. 
 
 

Desejamos a todos um feliz 2012 
repleto de realizações.   
Um grande abraço a todos. 
 
Alexandre Scaico 

D.Sc. em Engenharia Elétrica 
Professor Adjunto III 
Diretor do CCAE – UFPB 

 

 Durante todo o ano estivemos juntos 

numa grande partilha de 
saberes, de descobertas e 
de crescimento intelectual/ 
espiritual e humano.  
Cada um com seu jeito, 
dentro do seu ritmo, com 
seu cheiro, seguindo a voz 
do seu coração, ancorado 
na razão, foi 
impregnando/edificando  

c

 
Luzival Barcellos, Vice-

Diretor do CCAE-UFPB 

sua marca, espalhando sementes, cultivando valores, 

partilhando a vida, bebendo de novos conhecimentos, 
ousando dar os primeiros passos como pesquisador 
nos eventos científicos, apostando no potencial  junto 
aos programas de Pós-Graduação, enfim, 

disseminando o que há de mais genuíno na sua 

essência e acreditando definitivamente nos seus 
talentos. 
Que o Menino Deus possa nos abençoar, deixando o 

"VALE" todo ILUMINADO. Que tenhamos um 
NATAL ILUMINADO. 
 

Desejo um 2012 com muita Saúde e 
Sabedoria, temperado com Paz e 
Harmonia, coroado de sucesso e Alegria, 
tendo um sabor especial de Felicidade 
com poesia.  

Luzival Barcellos 

Departamento de Educação 
Professor Adjunto III 
Vice-Diretor do CCAE – UFPB 

. 

                                                   CHEganDo                   
CONFIRA TODAS AS EDIÇÕES 

www.gepeees.com 
 

Contatos: ppalhano1@gmail.com 

. 
 

 

mailto:ppalhano1@gmail.com
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JUNTO    E    MISTURADO 
300 NOVOS ESTUTANTES aprovados no último 

vestibular começam a frequentar as salas do CCAE-

UFPB nos cursos de Ciência da Computação, Ecologia, 

Matemática, Hotelaria, Contabilidade e Secretariado. 

O Diretor Alexandre Scaico e o Vice-Diretor Lusival 

Barcellos desejam que “todos sejam bem-vindos 

visando sua qualificação profissional”.                                                           

INCUBES prepara-se para ancorar no Litoral Norte. 

Para tal, já lançou edital para visando selecionar 13 

bolsistas, sendo 09 bolsistas para atuar no Campus 

de João Pessoa; 02 para o Campus de Bananeiras e; 

02 Bolsistas para o Campus de Mamanguape. 

Segundo o Coord. Prof. Dr. Maurício Sardá, o 

Programa Incubadora de Empreendimentos Solidários 

(INCUBES) é vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários e vêm dinamizado suas ações 

de fomento aos grupos populares, como: Bancos 

Comunitários, Padarias, Horta, (...). Maiores 

informações do edital via e-mail 

incubes.ufpb@hotmail.com 

 

CONCURSO NA UFPB para 31 vagas para o 

quadro de professor efetivo, em várias áreas 

do conhecimento. A maioria das vagas é para 

o campus I, em João Pessoa. Mas, também 

será feita seleção para Bananeiras (campus 

III) e Rio Tinto (campus IV). Os candidatos 

têm até o dia 6 de março para se inscrever no 

concurso.O formulário de inscrição e 

edital(11/2012)podem ser obtidos: 

www.ufpb.br/concursoprofessor/2012_eft-1/ 

 

GRUPO RAÍZES vinculado ao Centro de Estudos, 

Pesquisas e Expressões Artísticas, de Taperoá - PB, 

está pronto para realizar apresentações nas 

linguagens da música, teatro, literatura, danças 

populares, HIP HOP tematiza a escravização africana 

e tentativa de extermínio dos índios brasileiros.  O 

elenco é composto por crianças, adolescentes e 

jovens. Informações pelo site do grupo: 

http://www.votenopremioanu.com.br/login.phpOu 

com Ivandro da Costa Sales, sítio Mãe Liquinha, 

Taperoá-PB, Tel.83.8790.7457. 

FESTA DA VITORIA reunira todos os feras aprovados no 
último vestibular, além da galera do Cursinho Pré-
Vestibular do Litoral Norte, além de Professores e contará 
com a presença dos Secretários de Educação do Vale e da 
Prof. Lucia Guerra (PRAC-UFPB). Será nessa sexta-feira, 
dia 10h, começando às 9h30mim no auditório 
Mamanguape. Compareça!!! Participe!!! Envolva-se!!! 

PROGRAMAÇÃO. O Curso de Pedagogia tem 

intensa programação. Segundo a Coordenadora 

Profa. Dra. Célia a programação será a seguinte: 

Segunda feira - dia 06/02/2011 - Horário:  19h30 

- Palestra - temática: Formação de professores - 

Terça feira - dia 07/02/ 2012 - Horário: 19h30 -

 temas: Estagio, conteúdos flexíveis e Tcc - Quarta 

feira - dia 08/02/2012 - Horário: 19h30 - tema: 

Avaliação do IX seminário temático e indicativos 

para socializar com os professores do curso - 

Quinta feira - dia 09/02/2012 - Horário: 19h30 -

 tema: As questões étnico racial na formação dos 

professores - Sexta feira - dia 10/02/2012 - 

Horário: 19h30 - tema: Socialização de todo os 

alunos com os representantes de sala. 

MESTRADO. CAPES aprovou 04 cursos novos 

cursos de mestrado e mais três de doutorado 

da UFPB. Relação: Doutorados de 

Administração, Modelos de Decisão e Saúde, 

com nota 4. O Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia Social, no Campus de João 

Pessoa - obteve nota 5, nos níveis de 

Mestrado e Doutorado. Também foram 

aprovados os mestrados em Ciência Animal 

(Campus de Areia), Ciências Agrárias - 

Agroecologia - no Campus de Bananeiras; e 

os de Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

Públicas, e Psicologia, no Campus I - 

aprovados com notas 3 e 4, respectivamente, 

todos aprovadas na 131ª Reunião do 

Conselho Técnico Científico (CTC) da Capes.  

PRAZO para enviar relatório do Prolicen 

será dia 06/02/2012. Já o prazo para o 

Relatório Parcial de IC, vigência 2011-2012, 

dos alunos de Iniciação Científica (bolsistas 

e voluntários) é de 20 a 29/02/2012. Ver no 

site da UFPB/PRPG.  
 

http://www.ufpb.br/concursoprofessor/2012_eft-1/
http://www.votenopremioanu.com.br/login.php
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ROSA MISTICA ENCANTA CORAÇÕES DA MELHOR IDADE. 

. 

19 h, noite, 16 de dezembro de 2011. Na frente da Matriz, Mamanguape, 07(sete) equipes constituída por 

jovens foram mobilizadas pela ESCOLA TÉCNICA ROSA MÍSTICA, entidade beneficente, na IV Gincana Social 

Dignidade e Sabedoria visando a confraternização natalina de uma turma da melhor idade. Cada equipe 

cumpriu várias provas, dentre as quais servir um jantar para idosos, além de presenteá-los com 20 cestas 

básicas, músicas, peças de teatro, cultura popular. Na contagem geral dos pontos a equipe branca, Curso 

de Enfermagem, obteve mais pontos. A turma de Pedagogia mobilizada pelo GEPeeeS fez bonito, sendo 

destaque debutante, preenchendo todos os quesitos exigidos pela organização. “Agora, eu vou esperar pela 

Natal de 2012. A fez foi bonita”, disse oitentona. A mesa de jurados foi composta por personalidades, 

dentre as quais, Carla Virner – TV Globo JP, Prof. Mateus, dentre outros. O evento fui sucesso absoluto e 

por ser replicado  noutros municípios do Vale do Mamanguape. 

 
. 

 
Turma Azul, Pedagogia e GEPeeeS. 

 
Noite de mesa farta e carinho para 
com pessoas que dedicaram uma vida 

inteira as suas famílias, ao trabalho, 
na esperança de encontrar na terceira 
idade a proteção familiar, que muitas 

vezes não tem apoio. Foi uma noite 
memorável que fica na memoria da 
história de Mamanguape. Teatro, 
música, lapinhas, 
mensagens....Parabéns a todas as 
equipes jovens pela participação com 
muito dedicação e carinho. 

. 

 
Uma alimentação farta e selecionada 

. 

 
Asneth fez um musical extraordinário 

. 

 
Equipes agraciadas com placa 

4ªgincsna 

. 

 
GEPeeeS apoiando a cultural local 

. 

 
Carla,TV Globo, agradecida por Pte Ednaldo 

. 

 
ELES devem ter prioridade o ano inteiro. 

. 

 
Cultura: cordões vermelho e azul 
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Pe. Glaubo 

 

 

CartilhaEconomiaSolidária 

Gente  

fazendo 

Historia  

universitária 

UFPB 

. 

 
Livro de anotações 

. 

 
Peron, presente 

. 

GEPeeeS AVALIA AÇÕES EDUCATIVAS EM 2011 
. 

 

Paz, saúde, amor, harmonia, 

sabedoria, é o que desejo a todos 

professores e colegas do GEPeeeS 

neste Natal e em todo o ano 

vindouro.  

Beijos, GEPeeeS.  

Socorro Araújo – Rio Tinto. 

 

OoOoOoOoO 

Desejo tudo de bom  

para todos os educandos e docentes 

que neste ano compartilharam 

esforços e dificuldades para que 

realizássemos todos os objetivos.  

Agradeço ao GEPeees,  

sob a liderança dos professores 

Paulo Palhano,  

Matheus e Baltazar  

que nos ensinaram  

muito e dividiram suas experiências 

Na ternura, GEPeeeS. 

Erivaldo Batista – Escola Técnica 

Rosa Mística. 

 

OoOoOoOoO 

 

Paz, saúde, amor, harmonia, 

sabedoria. Tudo de bom é o que 

desejo à todos  

professores e colegas do  

GEPeeeS em 2012. 

  

Beijos.  

 

Socorro Araújo – Rio Tinto. 

GEPeeeS 
realizou encontrão de avaliação 

das ações educativas em 2011. Os 

membros aproveitaram o 
momento para indicar as ações a 

serem retomadas no 
planejamento de 2012. 

Ao final da atividade acadêmica, 
que ocorreu na Churrascaria 

Sombreiro, Br 101, Mamanguape-

PB os membros do GEPeeeS 
realizaram uma singular 

confraternização. Vejam as 
mensagens e alguns   

momentos do evento. 

 

Que o ano de 2012  

seja repleto de conquistas e de 

muitos trabalhos coletivos,  

onde seja possível  

contribuirmos para a construção 

de uma sociedade mais justa,  

solidária e com dignidade para 

todos!  

Profª Maika Zampier – UFPB  

 

OoOoOoOoO 

Neste dia de paz e 

confraternização universal desejo 

a todos amigos e professores um 

feliz Natal e  

um ano novo cheio de saúde. 

Nazaré Salvador – Rio Tinto 

 

OoOoOoOoO 

Ah! Desejo a todos os amigos 

toda saúde e muita paz, e que 

continuem buscando 

conhecimento. Espero que no 

ano de 2012 seja repleto de 

felicidades. Um grande abraço... 

Lusinete Marques – Rio Tinto. 

 

OoOoOoOoO 

 

Que esses encontros do GEPeeeS  

tenham servido de  

aprendizado e que nesta época 

natalina todos tenham muita 

saúde, paz e prosperidade. 

Eliana Nantes – Rio Tinto 

 

 

 
Ações educativas do GEPeeeS foram 

avaliadas por seus membros. 

 

 

Quando 

fazemos o 
melhor na sala 

de aula... tem 

haver com 

nossos 

aprofunda- 

mentos no 

GEPeeeS. 

 
Firmeza e ternura é preciso ter na caminhada. 
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.. 

GEPeeeS AVALIA AÇÕES EDUCATIVAS EM 2011 
.. 

 

Paz, saúde, amor, harmonia, 

sabedoria, é o que desejo a todos 

professores e colegas do GEPeeeS 

neste Natal e em todo o ano 

vindouro. Beijos.  

Socorro Araújo – Rio Tinto. 

 

oOoOoOoOoOoOo 

A todos os colegas da universidade, 

alunos, professores, funcionários e 

colegas da turma da extensão – 

AEC que possamos ter um natal 

cheio de paz confraternizando com 

nossas famílias e amigos e a todos 

um feliz 2012 cheio de esperanças 

de novas conquistas e amizades 

que nos fazem enfrentar a vida 

universitária. 

 

Adriano Patrício. Bolsista AEC, 

Ciência da Computação 

adriano.patricio@dce.ufpb.br. 

 

OoOoOoOoOoO 

Olá Professor Paulo.  

Gostaria de desejar um 

FELIZ NATAL para o senhor 

e para a sua família. 

 

oOoOoOoOo 

Me senti muito honrada de 

ser sua aluna. Obrigada por 

tudo. Em 2012 espero que 

seja de prosperidade e um 

grande sucesso para a sua 

família. Muito obrigada e até 

breve!!!!!!! 

DIANGELA CARDOSO 

MACIEL 

 diangeladidi@oi.com.br 

Curso de Pedagogia – UFPB 

. 
GEPeeeS 

Verificou a realização de 33 
seminários, artigos publicados, 
participação em eventos locais, 
nacionais e internacionais. Foi 

avaliado como destaques: a 
participação no CONLAB – BA,a 
realização do 1º SECAMPO, a 

Exposição dos Expoentes, o 4º Rosa 
Mística, participação em eventos 

indígenas e da economia solidária, 
além de 03 membros terem sido 

aprovados em cursos de mestrado. 
O site www.gepeees.com considerado 
como ambiente virtual articulador. 
Orientações acadêmicos à projetos. 

O plantio de 100 mudas de Pau 
Brasil e Ipê no campos 

Mamanguape marcou o 1º ano de 
existência do GEPeeeS. Professores 

Paulo Palhano e Lusival Barcellos 
foram parabenizados por terem 

recebido prêmio  
Elo CIDADÃO da Prac-UFPB. 

 
 

 

Onde estamos? Onde queremos chegar? 

Como caminhar avançando? 

 
Juntos buscamos fortalecer a educação. 

 

  

Que o espírito do natal 

perpetue em todos nós. Que 

2012 possamos acolher e 

viver a ternura. 

 

luciane – Rio Tinto 

 

No momento não lembro 

quem escreveu o texto:  

" há homens que lutam por 

um dia e são bons. 

há homens que lutam um ano 

e são melhores. 

Há homens que lutam muitos 

anos e são muito bons. 

Porém, há os que lutam, 

partilham saberes, 

impulsionam pessoas a darem 

seus primeiros passos, 

acreditam na gente, respeita, 

nos enchem de coragem e 

ainda nos faz acreditar que 

podemos fazer acontecer... e 

não é que acontece!!... 

O senhor professor é um 

desses homens 

imprescindíveis na vida de 

todos nós que passamos por 

seu caminho... obrigada por 

tudo, que o menino deus 

abençoe o senhor, sua família 

e que o natal e mais os 365 

dias de 2012 sejam repletos 

de saúde, paz e sucesso. Luz. 

Um abraço, 

 

Rosineide, 

Professora pes‟quisadora-

GEPeeeS. 

 
www.gepeees.com 

. 

 

 

 

mailto:adriano.patricio@dce.ufpb.br
mailto:diangeladidi@oi.com.br
http://www.gepeees.com/
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DIRETOR ALEXANDRE SCAICO ENTREGOU DIPLOMAS E 
METALHAS AOS UNIVERSITÁRIOS LAUREADOS 

. 

. 

 
 

. 

 
 

. 

 

. 

 

. 

 

     

. 

 
 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

     

. 

. 

 
 

. 

 

. 

 

. 

 

     

. 

 
. 

 

. 

 

. 

 

 

A laura acadêmica  

é um titulo que as  

universidades  

condecoram os  

universitários que 

obtiveram de melhor  
desempenho. 

 

Nesse painel  

estão alguns  

dos universitários 

que receberam a  

a LAURA ACADEMICA 

(medalha e diploma) 
da UFPB. 

. 
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 DE UNIVERSITÁRIOS DE PEDAGOGIA À PEDAGOGOS 
. 

 

 
1.Tatiane Alves 

. 

 
2. Adriana Carla 

. 

 
3. Diogo Henrique 

. 

 
4. Cristhiane Emilia 

. 

 
 

. 

 

. 

 

. 

 

5. Maria Aparecida 6.Gislaine Pereira 7.Scheila Pereira 8. Larissa Carneiro 
. 

“Agora somos pedagogos”.  A nova turma de Pedagogia (fotos acima) foi diplomada pela UFPB, no último dia 28 de 

dezembro, em solenidade belíssima no auditório da unidade de Mamanguape. A UFPB diplomou 82 formandos. 

Quando aprovados no vestibular eram 480. Gislaine Pereira, de pedagogia, como oradora fez saudação destacando a 

contribuição dos novos formandos a sociedade, fundamentando sua argumentação em John Dewey, nos conceitos da 

‘educação e democrática’. Em seguida o Diretor Scaico entregou medalha e diploma aos alunos laureados. “Não foi 

fácil concluir o curso, muitas dificuldades foram enfrentadas e batalhas vencidas”, declarou um formando 

expressando o sentimento reinante. Agora, com diplomas nas mãos, os novos pedagogos continuam a batalha para 

inserir-se no mundo do trabalho. Hoje alguns já estão inseridos no mercado de trabalho, mas com a titulação de 

terceiro grau, os novos pedagogos, ecólogos, matemáticos,(...) podem prestar concurso publico, ingressar no 

sistema privado ou mesmo atuar como autônomo, pois tem um capital incorporado. A região do Vale do 

Mamanguape ganha um conjunto de profissionais qualificados, ampliando seu capital cultural que certamente 

contribuirão para melhorar os processos educativos.  

. 

. 

 
Alexandre Scaico(esquerda) e Luzival Barcellos (meio), 

Diretor e Vice do CCAE e Prof. Dr. Valdir Pró-Reitor de 

Graduação – UFPB (direita). 

. 

 
Mesa que diplomou 82 universitários dos Cursos do CCAE – 

UFPB, 2011. Foi muito positivo por serem turmas iniciadas 

com a instalação desse campos, disse o Pró-Reitor Valdir. 

. 

 
Gislayne Pereira, Pedagogia, saudou os familiares, 

professores e seus pares concluintes de todos os cursos, 

realçando o compromisso com a sociedade. 
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. 

BELEZA, JUVENTUDE, CRIATIVIDADE E BUSCA DO FUTURO 
. 

  BELEZA E SIMPLICIDADE 

 

HARMONIA, SUPERAÇÃO, ALEGRIA E SUCESSO NO HORIZONTE 

DA TURMA DE CONCLUINTES DA ESCOLA MATIAS FREIRE.Valeu. 
 

Em ambiente bem decorado e boa música,elegância, no Club Tubarão em Baia da Traição -PB, beira mar, 08 (oito) 

jovens rompem com o comodismo e realizam uma memorável FESTA DE COLAÇÃO DE GRAU do ensino médio da 

Escola Est. Educ. Inf. Ens. Fund. e Médio Matias Freire. Familiares, mestres e convidados formavam um publico que ficou 

encantado com a harmonia, sucesso, e, especialmente por saber que aqueles jovens estarem escrevendo uma 

história de superação. A turma concluinte era bem maior, mas somente esses caíram na batalha para levantar “a 
grana” visando bancar a festa. Esses jovens enfrentaram o sol nos pedágios, rifas,..., mas foram recompensados pela 
acolhida da comunidade, adicionado ao bronze natural. Noite de muito glamour, aplausos, ELES E ELAS dançaram 
valsa, pousaram para fotógrafos e receberam o carinho de todos. Após serem diplomados, todos curtiram o som da 
Banda Conexão. Prestigiaram a festa a Diretora Elizete Tomé de Souza, Pároco Edriano, Prof. Paulo Palhano – UFPB, 

Peron Pessoa – Ciência da Computação, Professores e funcionários da escola, familiares e convidados. A turma terá 

pela frente novos desafios, dentre os quais enfrentarem os vestibulares, o mercado de trabalho... Um belo exemplo 
de organização. “Foi um ano gostoso, pois construímos nossa festa. Amanhã, lutaremos por uma vaga na 
universidade... Agradecemos aqueles que colaboraram e ao nosso Deus”, disse Juliana Bernardo, integrante da 
Coordenação do evento. Veja a relação dos formandos: Bárbara Leocádia de Lima Duarte, Cybelle Anne Farias Barbosa, 
Jadylene de Fátima Araújo, Juliana Raffaely de Azevedo Bernardo, Luiz Henrique da Costa, Miguel Padilha de Lima Neto e Paulo 
César Gonçalves de Lima. Para completar a festa, um buffet com cardápio sensacional com frutos do mar e outros, sem falar nas 
bebidas... Fica a lição: com organização é participação é possível ter festa de formatura. Parabéns aos concluintes e seus familiares. 

.  



    CHEganDo,Edição nº 12 jan/fev 2012  

2012: Chegou.  “Eu quero”.   Luiza chegou do Canada 

11 

  

Índios Potiguara 

 

Foto1: O arco 

Índios Potiguara 

 

Foto 6:Cacique Alcides  

Índios Potiguara 

 
Foto7:Indígena atento  

Índios Potiguara 

 

Foto 8:Toré,intensidade 

Índios Potiguara 

 

Foto11:tocadores indígena 

POVO INDIGENA POTIGUARA CONSAGRA NOVO CACIQUE GERAL: 

RITUAL COMEÇOU NAS FURNAS E TERMINIOU COM TORÉ  
Índios Potiguara 

 

Foto 2: Cacique Cal canta 

                                                                 Texto e fotos: Paulo Palhano 
 

Diante de um sol exuberante, no início do século XXI o Povo Potiguara 
continua perpetuando suas tradições. Tudo isso aconteceu no dia 29 de 
dezembro de 2011, às 10h, num colorido intenso na Aldeia Mãe - São Francisco - 
Baía da Traição-PB-Brasil. No Terreiro Sagrado Potiguara, o arco feito de palhas 
transadas (foto 1) indicava o espaço por onde todos deveriam pedir licença para 
participar de uma grande festa celebrada por 32 aldeias para consagrar do novo 
Cacique Geral do Povo Potiguara. 
      Corpos pintados, saiotes de jangada, colares, cocares, brincos e diversos 
adornos compunham um traje bem característico daquela ocasião. Cantos, 
tambores e flautas produzem uma musicalidade indígena, singular, (fotos 2 e 
11),capaz de mobilizar e harmonizar os corações e mentes, vozes e passos dos 
indígenas em cada ato do ritual. 
     O Cacique Alcides (foto 6) da aldeia mãe, às 10h15mim,  convida todos a 
participarem do início do ritual nas Furnas, (ambiente conhecido como  caverna), 
considerado lugar sagrado para os indígenas.  
      Seu Chico, Pajé, de maracá na mão (foto3), inicia o ritual, abrindo os 
caminhos com diversas canções, acompanhado pelos presentes. Caciques e 

lideranças entram na Furna  (foto 4), reverenciam seus antepassados, evocam 
os espíritos da natureza, incensando todo espaço sagrado, cantando e suplicando 
Tupã para abençoar e livrar dos males o novo Cacique Geral Sandro Gomes 
Barbosa – Aldeia Forte. Crianças, adolescentes, jovens e adultos participam de 
todo o ritual: uns fazem silêncio, outros preferem cantar, dançar, reverenciar a 
Mãe Terra, mas sempre mantendo seus olhares firmes, numa sintonia com tudo 
o que se passava no interior da Furna. Num certo momento, o Pajé se afasta da 
entrada da Furna e, em seguida, todos que ali estavam saem um a um, 
compenetrados, expressando que foram fortalecidos pelos ancestrais. 
    Dando continuidade ao ritual iniciado na Furna, às 11 horas todos caminham 
cantando para um um outro espaço devidamente preparado para os demais atos 
da cerimonia, em um local paradisíaco com muitos pés de cajueiro e de 
vegetação nativa. Diante de todos, a Cacique Kal, da Aldeia Monte-Mór, faz a 
leitura da Ata da Assembleia que fora registrada em cartório (Fotos 6 e 8) 
ressaltando ter sido necessária para que a eleição fosse “[...] legal junto aos 
brancos e às instituições.” Pela leitura da Ata, ficou evidente que na Assembleia 
houve uma disputa e o Cacique Sandro obteve 14 votos, contra 11 do seu 
concorrente Cacique Caboquinho, e, ainda, tiveram 02 em brancos. 

Índios Potiguara 

 
Foto 12: A participação 

Indios Potiguara 

Foto 3: Furnas, lugar sagrado 

Indios Potiguara 

 
Foto 13:  A bebida 

Indios Potiguara 

 
Foto 4: Furnas, lugar sagrado 

Indios Potiguara  

 
Foto 14: O sacrifício simbólico 

 
  

 

Índios Potiguara 

 
Foto 5: Caminhada 

.Índios Potiguara                                                                                                 Índios Potiguara 
. 

 
 

. 

 
           Foto:www.tribunadolitoralpb.com/2011/2012 

        .Foto 9: Cacique Cal faz leitura da ATA                        Foto10: Lideranças Indígenas 

Índios Potiguara  

 
Foto 15: o sacrifício simbólico 

. 

 

http://www.tribunadolitoralpb.com/2011/2012
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Índios Potiguara  

FOTO16: Cabloquinho, ex-chefe Geral 

Índios Potiguar 

 
Foto21: Josafar educador Tupy 

Índios Potiguara 

Foto22: Cacique Geral Sandro 

Índios Potiguara 

 
Foto23: Gessé, universitário 

Índios Potiguara 

 

FOTO 27: Raque. Cultivo e vivo bem 

CACIQUE GERAL SANDRO DANÇA TORÊ E ANUNCIA QUER 

AGIR A PARTIR DOS INTERESSES DO POVO POTIGUARA. 

. 

Indios Potiguara 

 

Foto 17:Cacique recebe colares 

      Sem dispersão dos presentes, o Pajé faz a incensação mais uma vez para 

purificar o corpo do Cacique Sandro. Os cantos mudam e ficam mais fortes. O 

educador de Tupy Josafá Padilha, Liderança Potiguara (Foto 21), narra à cerimônia 
em Tupy e logo após, faz a tradução para o português, orientando todos os 

presentes. Em seguida, o Cacique Sandro ingere a bebida sagrada da jurema (Foto 

13) e logo após fica agachado, quando tem perfuradas suas orelhas e o nariz, para 

introduzir três ossos de animais. (Fotos: 14 e 15).  O Cacique Sandro permanece 

sereno, compenetrado, espirituoso. Certamente, esse é o ato que marca a 

identidade indígena Potiguara. 

      A cerimonia torna-se forte. Os olhares dos indígenas ficam atentos para 

vivenciar o ritual, enquanto centenas de visitantes buscam compreender o que se 

passava no ritual. Alguns destes chegam a manifestar que sentem uma „energia 
boa‟, uma „espiritualidade que encoraja‟ e traz „alegria‟. 

      O ritual registra momentos sublimes: em um dado momento, o Cacique 

Caboquinho (Foto 16) aproxima-se do Cacique Geral Sandro e o presenteia com 

diversos colares. Uma indígena faz o mesmo ato com um cocar simbolizando a 

humildade e a reverência ao novo Cacique Geral. Com colares e cocares, Ele fecha 

os olhos (Foto 17) numa atitude de agradecimento pelo êxito e na busca de 

energias para governar os interesses do povo Potiguara (Foto18). 

        A cerimonia avança. É chegado o momento do ritual do Toré (Foto 19). 

Trata-se de um ritual indígena de grande significado para a etnia. Ao centro, 

posicionam-se os tocadores de flauta/gaita, tambores e maracás ao lado daqueles 
que cantam; logo em seguida, um novo círculo constituído por caciques, pajés, 

lideranças, anciãos e crianças (Fotos 20, 24, 25, 26); em seguida, vem o círculo 

com todos os indígenas. E quem não entra dança, fica no entorno, geralmente 

cantando, apreciando e fazendo pequenos movimentos no corpo recebendo e 

partilhando das energias. (Foto 28) 

       Ao dançar, os Potiguara preservam seu patrimônio cultural, e sua 

espiritualidade constituída pelas sucessivas gerações. Nesse caso, a dança do Toré 

tinha o sentido de agradecer a Tupã pelo novo Cacique Geral Sandro. Uma 

sincronia encantadora entre a musicalidade dos tocadores, a tonalidade e 
sonoridade das vozes, com a dança dos corpos embalados pelos ritmos peculiares 

que marcam e impulsionam o povo Potiguara ao clima de festa, da alegria, da 

espiritualidade, numa sintonia com as divindades protetoras. O Toré, é momento 

da vivencia do sagrado, do político e do festivo, ao mesmo tempo, um espaço de 

aprendizado para crianças e jovens, que, ao participarem, incorporam o ritual, que 

pode ser dançado com diferentes passos conforme a intencionalidade. 

         No Toré, o povo Potiguara com seus trajes, seus instrumentos e seus corpos 

pintados que proporcionam um colorido singular, movimentam-se num continuo 

bailar místico parecendo acompanhar os movimentos das árvores, das aves, das 

águas do mar, reunindo uma tradição cultural e uma estrutura político-celebrativa 
que é vívida como algo que é estruturante e estruturada constituindo-se como um 

habitus servindo à vida indígena Potiguara (BOURIDEU, 1979). Percebe-se que 

para os Potiguara a simbologia nos rituais vai além de ser algo estético, pois é 

marcado por signos e representações. O vívido no Toré é a consagração permeada 

de profunda emoção e sentimento de pertença ao seu povo indígena. Ao final da 

cerimonia, os presentes fazem fila para desejar bom reinado ao novo Cacique 

Geral Sandro. (fotos 29,30 e 31). Viva o povo Potiguara! Viva Cacique Sandro!                                                          
(COLABORAÇÃO: luzival Barcellos e Mateus Nascimento) 

Indios Potiguara .. 

 
Foto 28:Tore reúne todos 

Indios Potiguara 

 

Foto 18:Cacique recebe cocar 

Indios Potiguara  

 

Foto 29:Pose com o Cacique Geral 
Indios Potiguara 

 

Foto 19:Cacique festeja com tore 

Indios Potiguara  

Foto30: Prof.Palhano e Cacique Sandro 

Indios Potiguara 

 
Foto 20: Tore ritual para todos 

Indios Potiguara                                                      Indios Potiguara 

. 

 
. 

. 

 

. 

 
. 

Foto 24: Curumim no Tore   Foto 25: Crianças dançam e cantam no ritual       Foto 26: O tore é vibrante 

Indios Potiguara  

 
Foto 31: Prof.Palhano e Prof. Mateus desejam 

bom reinado ao Cacique Geral Sandro  
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