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RESUMO
Abordamos o tema das interlocuções e dissensões de saberes, na prática do artesanato cerâmico,
no bairro Poti Velho, lócus de tradição oleira e artesanal cerâmica da cidade de Teresina, Piauí. A
partir dos anos 1990, este artesanato sofre intervenções de diversas ordens: capacitação técnica
de artesãos e artesãs, inclusive, formação de artesãs; capacitação em gestão e empreendedorismo,
assim como em vários aspectos do fazer artesanal, em uma política que conjuga parceria públicoprivada, e que resulta na instituição de um “ Polo Cerâmico”, no bairro. Mais recentemente, o
Poti Velho vem sofrendo intervenções urbanísticas de largo espectro – pelo Programa Lagoas
do Norte, de 2008 – que incidem no acesso de artesã/os à própria matéria-prima, o barro, cuja
extração está quase interditada, o que gera incertezas. O trabalho de campo que dá origem a
este artigo foi realizado em quatro pesquisas, entre 2010 e 2014. O tema é aqui abordado com o
contributo teórico-conceitual da relação entre arte/artesanato e mercado; da teoria antropológica
de conhecimentos tradicionais, e da teoria ator-rede. Com isto, localizamos, no interior da rede
sociotécnica do artesanato potiense, pontos de diálogos e de tensões nos fluxos entre saberes
tradicionais e técnicos-científicos.
Palavras-chave: Artesanato cerâmico – Conhecimentos – Rede sociotécnica
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Introdução
No debate contemporaneo sobre artesanato cerâmico, tomado como um texto cultural,
identidades, memórias, mitos, crenças, visões de mundo, dimensões estéticas e artísticas de grupos
sociais, saberes e práticas, rituais, modos de viver e de representar o mundo, são temas recorrentes.
Na atualidade, este saber-fazer não pode ser visto de forma descolada dos desdobramentos da tensão
dialética entre o universal e o particular, dentre os quais a própria diversidade cultural como valor,
seja na reflexão teórica, seja nas lutas pelo direito à diferença, incluindo-se as diversas formas de
conhecimentos. Assim, o debate incorpora questões relativas à interface entre tradição artesanal e
atualizações demandadas pelo mercado de bens simbólicos, no âmbito de redes sociotécnicas.
A crise instaurada pelos limites do modelo dominante de desenvolvimento requer novas
interpretações da vida social e ganha corpo a reflexão sobre as relações entre culturas, saberes,
conhecimentos, em larga medida, nos marcos do universo ideacional do que se denomina
desenvolvimento sustentável dentre cujas dimensões postuladas, teórica e políticamente, encontrase a da diversidade cultural. Neste contexto, a construção do conhecimento não responde apenas
ao fato social, em sua objetividade socieoconômica de forma unidirecional, mas também às
dimensões política e simbólica, as quais não se encontram desvinculadas da materialidade da
vida. De fato, interrelacionam-se e influenciam-se, reciprocamente, na construção e circulação de
conhecimentos da e na vida social, em diversos espaços e dimensões.
Nesta direção, faz sentido refletir sobre a (in)comensurabilidade entre modos de produção
de conhecimentos, em específico, científicos – em sua pretensão de universalidade – e tradicionais,
como diz Cunha (2007: 78), estes, “[...] muito mais tolerantes – que acolhem freqüentemente
com igual confiança ou ceticismo explicações divergentes cuja validade entendem seja puramente
local” Isto não significa dizer que não sejam comparáveis: “[...]ambos são formas de procurar
entender e agir sobre o mundo. E ambas são também obras abertas, inacabadas, sempre se fazendo.
(CUNHA, 2207: 78).
A produção científica realiza-se através de protocolos com regras próprias de construção
e de apresentação, e de um complexo sistema de comunicação formal regido por estratégias de
validação consagradas pela tradição ou pelas hierarquias. A validação institui construtos e filiações
epistemológicas e teóricas apontando para paradigmas, no sentido de Thomas Kuhn e Edgar Morin.
Formas retóricas de enunciação do texto científico constituem, em si mesmas, não apenas estilos
mas compromissos teórico-epistemológicos. Nesta linguagem social particular (ciência), como
diz Peter Spink, as palavras interpelam à compreensão dos significados e transformações sutis nos
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termos e expressões construídos socialmente.
Para Cunha (2007: 79), ao hipotético regime único para o conhecimento científico
corresponde “[...] uma legião de regimes de saberes tradicionais. Em cada sociedade, inclusive na
nossa, contemporânea, o que vem a ser [...] “conhecimento” ou “saber”?” A este questionamento
inicial seguem-se outros relacionados ao campo em que se enquadra; à existência de subespécies,
ramos; a sobre como se dá a produção e a quem é atribuída; ao como se dão validação, circulação
e transmissão e geração de direitos. São dimensões que “[...] separam já de saída o conhecimento
tradicional e o conhecimento científico” (p. 79).
A hegemonia do conhecimento científico, na sociedade moderna, “[...] manifesta-se
até na linguagem comum em que o termo “ciência” é não-marcado [...]: quando se diz simples
mente “ciência”, “ciência” tout court, está se falando de ciência ocidental; para falar de ciência
tradicional, é necessário acrescentar o adjetivo” (CUNHA, 2007: 79). Vale lembrar, no entanto, que,
no interior do próprio campo científico, fricções epistemológicas impõem que se pense o campo da
cientificidade, em sua unidade e sua diversidade como diz Jean Ladrière, em uma epistemologia
das ciências humanas e sociais.
Daí, o desafio de pensar sobre construtos de alta circulação nas esferas sociais, econômicas,
políticas, culturais, na contemporaneidade, como a própria noção de conhecimento. Em que pese
a referida hegemonia, este termo vai perdendo seu estatuto de singularidade para ser considerado,
cada vez mais, no plural. Nas relações entre as dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais,
na contemporaneidade, tanto a formação acadêmica com base no conhecimento técnico-científico,
quanto expressões do cotidiano, de modos de vida, de formas diversas de saberes, práticas, e
simbolizações, apontam para o dialogismo, nas várias esferas da vida social.
Nesta mirada, não se pode ignorar que as diferenças entre conhecimentos tradicionais e
científicos não se fundam em diferenças de operações lógicas, como indica o debate clássico, na
antropologia, que vai da concepção de mentalidade pré-lógica de Lucien Lévi-Bruhl, passando
pelas de Edward Evans-Pritchard, para quem não há lógicas diferentes, mas premissas diferentes
sobre o que existe no mundo (EVANS-PRITCHARD, 2005), às de Claude Lévi-Strauss, para
quem as diferenças têm a ver com o fato de o conhecimento tradicional operar com unidades
perceptuais (cheiros, cores, sabores), em uma lógica do concreto, e o científico, com unidades
conceituais. (LÉVI-STRAUSS, 1962). Tudo isto aponta para conhecimentos tradicionais como
sistemas de conhecimento.
Na esteira da reflexão sobre aproximações e distanciamentos, diálogos e dissensos, no
processo de construção social de conhecimentos, focalizamos o caso do artesanato cerâmico no
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bairro Poti Velho, em Teresina, Piauí. Artesanato cerâmico é expressão cultural que, no Brasil,

em especial, no Nordeste, encontra-se presente em regiões propícias à extração de sua matéria
prima - o “barro”. Imagens comuns, em feiras e mercados, diversos produtos deste ofício: potes,
panelas, filtros, boneco/as (cangaceiros, retirantes, vendedores, músicos, rendeiras, dentre outros),
exprimem, sobretudo, culturas locais/regional. No caso aqui abordado, sobretudo, a partir dos
anos 1990, este artesanato praticado no Poti Velho, vem sendo interpelada pela ideologia do
empreendedorismo, com aproximações ainda incertas, atualmente, com o ideário da economia
criativa. No processo, a produção de conhecimentos no interior da rede sociotécnica do artesanato
cerâmico, é demarcada pela presença crescente de um processo de “capacitação técnica”, em
especial, de mulheres com experiência de vida na cultura oleira, no bairro, mas, ao mesmo tempo,
formadas como artesãs, através de uma política de articulação público-privada, nos marcos do
empreendedorismo (MORAES, 2013). No processo, é flagrante a dialética entre conhecimentos
tradicionais e técnico-científico em convergências e divergências.
O fato de o valor estético deste artesanato cerâmico,

e outros valores intangíveis,

subordinarem-se à lógica do empreendedorismo, pode ser constatado na capacitação de artesão/ãs
– e neo-artesãs – para serem empreendedore/as. Como diz Pelegrini (2008: 159), há “[...] alguns
perigos da difusão padronizada de conhecimentos e da interferência de órgãos profissionalizantes
na criatividade dos artesãos – prejuízo irreparável que pode ser identificado na homogeneização das
tipologias de alguns objetos [...] ”. Nesta direção, diz esta autora, deve-se atenção às “[...] “formas
costumeiras de transmissão dos conhecimentos”. [...] artesãos e artesãs devem ser tratado[a]s como
produtore[a]s culturais [...] respeitado[a]s em sua individualidade. As singularidades de suas obras
não devem ser preteridas pelas demandas mercadológicas” (PELEGRINI, 2008: 159.).
Na subsunção do valor estético à lógica dos mercados e da produtividade, artesãos e
artesãs sofrem um processo de disciplinamento de saberes e desejos de criação subordinados
a demandas circunscritas a lógicas mercantis. Assim, a ordem econômica e a racionalidade
tecnológica, dominantes, tendem a lidar com a tensão entre princípios de prazer e de realidade, e
com conhecimentos conexos, pela via da transformação da resistência possível em mercadoria, no
trabalho artesanal. Muitas vezes, transformando-se em um processo mecanicista no qual destitui-se
o sujeito de sua subjetividade. Como dito por Jeolás (1988), o imperativo do aumento de produção
anda de mãos dadas com a morte da criação: artesãos e artesãs são empurrado/as para redes de
trabalho, associações, a morte da individuação. O imperativo das associações reproduze a ameaça
à busca pela máxima autonomia possível, frente ao medo acionado pela ameaça de um mercado
voraz, o que tende a minar a possibilidade da presença da expressão na criação artesanal. Mesmo
quando o elemento de resistência persiste, há mecanismos que remetem artesã/os à impossibilidade
de resistir. Isto pode ser visto no incentivo e na valorização de cópias seriadas, assim como na
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valorização do design1, estratégias voltadas ao ideal de mercado.
Com base no universo ideacional do empreendedorismo, projeta-se a incorporação da
discursividade da economia criativa (MORAES, 2013), sobretudo, em um contexto de intervenções
urbanísticas de largo espectro, na região norte de Teresina, caso do Programa Lagoas do Norte-PLN
(PMT, 2011), a partir de 2008, cujo fundamento missionário encontra uma de suas justificativas na
regulação da relação entre natureza e cultura. Na implantação desta política financiada pelo Banco
Mundial, o discurso ambientalista é acionado pelo poder público municipal, na defesa do que se
considera patrimônio ambiental: a região das lagoas do Poti Velho de onde (ainda) se extrai argila
para o artesanato cerâmico. A extração para a atividade oleira foi interditada em 2011.
Na perspectiva de uma economia de trocas simbólicas (BOURDIEU, 1989), trazemos
à tona, com o contributo da abordagem conceitual da teoria ator-rede2, a rede sociotécnica do
artesanato cerâmico3, seus actantes4 e tipos de conhecimentos acionados e produzidos. Latour
(1994) não estabelece distinção hierárquica entre a produção de objetos técnicos ou científicos por
diferentes sociedades, independentemente de terem ou não a ciência como instrumento de leitura
do mundo. Sua abordagem sociológica volta-se às formas pelas quais humanos e materiais
se juntam para gerar e reproduzir padrões institucionais e organizacionais nas redes do social
(LAW, 1992). Conhecimento é concebido como produto social, efeito de uma rede de materiais
heterogêneos.
Na organização interna de um campo simbólico ao qual se busca imprimir uma eficácia
que reside na possibilidade de ordenar o mundo natural e social através de discursos, mensagens e
representações de empreendedorismo (SEBRAE, 2008, SERAINE, 2009) e de economia criativa5,
encontram-se alegorias que simulam/dão sustentação discursiva à estrutura real de relações
sociais, instituindo percepções cuja função ideológica e política corrobora uma ordem arbitrária
que submete, no sistema de dominação vigente, saberes e criatividade a imperativos de mercado.
Como diz Bourdieu (1989), a organização do mundo e a fixação de um consenso a seu
respeito constitui função lógica necessária à cultura dominante para, numa dada formação social,
cumprir sua função político-ideológica de legitimidade do regime de dominação. Encontra-se
em jogo no campo simbólico um poder propriamente político embora as relações de força sejam
mediatizadas por ideários, ao mesmo tempo, visíveis/irreconhecíveis em sua existência. São
linguagens especiais que encobrem as bases materiais do fundamento do poder-saber sob cujos
imperativos a ação social/cultural vive a dialética submissão/insurgência.
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1
2
3
4
5
(2013).

Sobre design e artesanato, ver De Carli (2011)
Com base em Latour e Woolgar, 1997; Latour, 1994; 2008, Law, [1992]
Cf. Branquinho e Santos (2007); Branquinho, Teixeira, Sirena (2010); Branquinho, Maria, Santos (2008),
Com o termo, Bruno Latour refere atores (de uso corrente nas ciências sociais) humanos e não-humanos.
Sobre sombreamentos teórico-políticos no que tange a concepções de economia criativa, ver Moraes

2- Artesanato cerâmico do Poti Velho: conhecimentos em interlocuções e dissensões
Teoricamente, é preciso considerar que, na perspectiva de se buscarem rastros de expressão
humana no fazer artesanal como processo de criação – faculdade da fantasia, expressão, e resistência
presentes no trabalho artístico – persiste a tensão no fazer artesanal sob exigências do mundo do
trabalho. Questionamentos sobre possibilidades de resistência e crítica na obra artesanal, face ao
processo de empobrecimento da produção seriada e/ou coletiva – em termos benjaminianos – da
reprodutibilidade da obra de arte, são feitos a propósito da relação entre princípio de realidade
e princípio de fantasia, como problematizado por Freud (1974), Adorno (1986, 1988, 1993), e
Marcuse (1975).
Lembra Bourdieu (1987) que a vida intelectual e artística, desde a Idade Média, liberta-se,
progressivamente das demandas e legitimação éticas e estéticas da aristocracia e da Igreja, embora
permanecendo, para uma categoria de artistas e intelectuais, o apego à tradição. Autonomia e
liberdade revelam-se parciais, na submissão às leis de mercado, sob parâmetros estéticos
consolidados sob forte domínio dos detentores de maior poder econômico e de meios de difusão.
Para Gullar (1994), a efetiva distinção entre arte e artesanato tem início no Renascimento, com a
divisão de trabalho entre artistas e artesãos, em equipes de construção de igrejas medievais. Com
o aparecimento de artistas individuais criando para compradore/as potenciais, estabeleceu-se certa
independência estética e econômica do artista. Ao mesmo tempo, artesãos continuavam a produzir
objetos de uso, na forma tradicional, conservadora e repetitiva, na experiência passada de pai para
filho não como conhecimento estético, forma estilística, mas como moldagem de objetos.
Mas não se pode restringir artesanato à mera moldagem de objetos, pois, tanto os rastros
de quem executava a ação, como os da cultura subjacente podiam/podem ser percebidos nas peças
artesanais. Para Andrade (1938), artesanato é parte da técnica da arte embora esta não se resuma
àquele. Se artesanato é parte da técnica ensinável, mesmo na técnica da arte há objetivação de
verdades interiores do/a artista em concretização. Como disse a artesã Maria de Jesus Lima de
Aráujo, do Poti Velho, o momento do fazer cerâmico é como “uma viagem para dentro de mim
mesma”6, ou seja, da implicação da subjetividade mesmo nos marcos de uma atividade voltada
para o mercado. Por outro lado, peças artesanais podem-se tornar testemunhos, revelações da
relação entre seres humanos e natureza não-humana, em sociedade. Observa Andrade (1938) que
tensão entre repetição e criação gera a possibilidade da revelação do objeto artesanal de modo que
rebeldia e transgressão estão contidas naquilo que desponta como criação em meio à repetição.
6
Todas os trechos de falas citados neste artigo, decorrem de pesquisa de campo e encontram-se citados, em
detalhes, em Moraes (2013). Assim, remetemos o/a leitor/a interessado/a à obra referida.
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Historicamente, o artesanato nasceu da necessidade de se produzir bens de utilidade e,
como fazer humano, sempre conteve signos culturais, características peculiares de comunidades de
origem. O fazer artesanal relaciona-se à matéria-prima de alcance local/regional, refletindo modos
de vida e conhecimentos, exprimindo a relação entre humanos e natureza não-humana, seja em
seu caráter reprodutor (repetição), ou transgressor (singularidade) (SALGADO; FRANCISCATI,
2007), como no Poti Velho.
Ademais, o fazer artesanal transborda limites definitórios, escapando a modelos rígidos de
oposição entre cultura popular e cultura erudita, ou, ainda, como diz Seraine (2009), à imobilização
como atividade informal, típica de momentos de crise no mercado de trabalho, leitura comum ao
campo de políticas governamentais. Este campo é, comumente, polarizado em duas concepções
extremas: por um lado, tentativas de atribuir uma identidade ao artesanato nos limites do que se
chama tradição cultural; por outro, investimentos no sentido de produzir artesãos e artesãs para
resolver problemas da esfera do que o discurso político define como desenvolvimento, via de regra,
com vistas a resolver problemas relacionados ao mundo do trabalho, desemprego estrutural,
geração de renda. Se a primeira posição está comprometida com a idéia de que ao ofício artesanal
cabe, simplesmente, repetir arranjos arcaicos (JEOLÀS, 1988), a segunda situa este ofício no
lugar de uma medida de enfrentamento do que se denomina questão social. Ambas idéias, levadas
a extremo, podem redundar em imposição de limitações à capacidade criativa, assim como na
invenção desta capacidade com arremedos de criatividade minando capacidades de expressão de
indivíduos e grupos, limitando-as a demandas de mercado.
Isso não significa desconsiderar a tradição na repetição de formas e estilos de fazeres
como uma ponte entre passado e presente, como linguagens artística, técnica, e simbólica, que
registram a memória do sujeito, inclusive, em seu processo de individuação. Atos de repetir falam
de reprodução/transmissão culturais e da adesão a liames da tradição. Mas a criação pode inscreverse nesse próprio fazer repetido como tentativa de reparação. Aliás, a sobrevivência do artesanato
na pós-industrialização aponta para sua resistência, como um saber-fazer, forma de trabalho,
envolvendo história cultural, trajetória familiar, localização geográfica, aprendizado individual
e coletivo. Por outro lado, remete à transformação deste fazer em um achado comercial. Nestas
condições, o caráter histórico de resistência e do ato criativo, deste fazer, nas sociedades industrias
e pós-industriais, sofrem severas inversões, recolocando-se, em novas bases, a dicotomia própria
aos inícios da sociedade industrial, com a tensão identificada nas relações entre “expressão versus
valor e expressão versus produção” (JEOLÀS, 1988: 186).
No caso em apreço, a despontualização da rede sociotécnica do artesanato cerâmico
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no Poti Velho, na pesquisa, contribui para melhor compreender processos, actantes e agências,

com o recursos da teoria ator-rede (ou da tradução) como refere Law (1992). Nesta perspectiva,
elementos humanos quanto não-humanos, deveriam, em um primeiro momento, ser analisados nos
mesmos termos, com foco na interação. A teoria ator-rede pensa conhecimento científico como
corporificado em variadas formas materiais (fala; apresentação; conferência; artigo, livro, patente,
etc) ou, segundo Latour e Woolgar (1997) como habilidades incorporadas em cientistas e técnicos.
Como tal, é produto final de um trabalho no qual elementos heterogêneos (tubos de ensaio,
reagentes, organismos, mãos habilidosas, microscópios eletrônicos, cientistas, artigos, terminais de
computador) são justapostos em uma rede a qual lhes supera as resistências. Conhecimento é tanto
uma questão material, quanto a ação de organizar e ordenar materiais. Ciência, nesta perspectiva,
é processo de “engenharia heterogênea” (LAW, 1992: 2) no qual elementos sociais, técnicos,
conceituais, textuais, são justapostos e convertidos/traduzidos em um conjunto, igualmente
heterogêneo, de produtos científicos
Este raciocínio teórico sobre ciência é aplicável a outros sistemas de conhecimentos e
instituições: família, organizações, economia, tecnologias, enfim, à vida social, como redes de
certos padrões de materiais heterogêneos. Isso não significa tratar pessoas como máquinas, nem
negar-lhes direitos, deveres e responsabilidades. Apenas que ações como pensar, agir, escrever,
amar, ganhar dinheiro, enfim, atributos referentes a seres humanos são produzidos em redes que
se ramificam para dentro do corpo e para além dele. Assim, um ator é também, sempre, uma rede
(LAW, 1992). Na prática, não lidamos com essas intermináveis ramificações, sequer as detectamos
a maior parte do tempo. É comum que a rede e a forma pela qual o efeito é produzido não sejam
perceptíveis. Vemos o efeito que encobre as redes que os produziram: um televisor funcionando,
uma empresa administrada, peças artesanais. São as “pontualizações” (punctualisation) (LAW,
1992: 4).
Exemplo, disso, tivemos em duas oficinas realizadas com ceramistas do Poti, na pesquisa
de campo, à medida que buscávamos identificar fluxos da rede sociotécnica do artesanato. A
pontualização é um processo ou um efeito, e não algo obtido de uma vez por todas. A estrutura social,
na perspectiva da teoria não é algo separado e independente; é local de disputas, um efeito relacional
em processo de geração recursiva, que se auto-reproduz7. Os elementos reunidos apresentam uma
ordem mas estão permanentemente sujeitos à falha, a abandonarem o conjunto, por sua própria
conta. A análise da luta pelo ordenamento, portanto, é central à teoria ator-rede, possibilitando
explorar/descrever processos locais de orquestração social, um ordenamento: dispositivos, agentes,
instituições ou organizações. O termo tradução implica a possibilidade de uma coisa (actante)
poder representar outra (rede) (LAW, 1992). A pertinência desta aplicação teórica no caso em
7
Law (1992) aponta para diálogos com outras teorias contemporâneas: estruturação de Anthony Giddens;
da figuração, de Norbert, campo e habitus de Pierre Bourdieu, na fuga à rigidez do estruturalismo.
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estudo, possibilita pensar sobre fluxos de conhecimentos de variada feição, através da noção de
rede sociotécnica, como em Branquinho e Santos (2007), Branquinho, Teixeira, e Sirena (2010),
Branquinho, Maria, e Santos (2008), considerando a cerâmica como objeto técnico-artístico e
como ator-rede produzido por outros atores-redes.
No caso do artesanato cerâmico praticado no bairro Poti Velho, a sociografia do

bairro,

dizem Moraes e Pereira (2012), Moraes (2013), e Pereira (2014), não alude à atividade na região,
em período anterior à existência da Vila do Poti que nasce no período colonial. Na memória de
moradore/as, as referências são mais recentes e datam da produção oleira8 no bairro a partir dos
anos 19609. O bairro destaca-se entre as áreas de extração de argila, em Teresina10, que, no processo
de transformações urbanas da cidade, nos anos 1960, foi intensificada por demandas do setor de
construção civil. Segundo a Prefeitura Municipal de Teresina-PMT, o ramo oleiro despertou o
interesse de empresas que se apropriaram dos cerca de 53 hectares de fontes de argila, arrendandoos a oleiros artesanais que lhes pagavam 20% da renda auferida (PMT, 2011)11. A artesã Raimunda
Teixeira da Silva, a Raimundinha, conta que na gestão municipal de Raimundo Wall Ferraz12, nos
anos 1990, “[...] esse terreno foi dividido e foi doado. As pessoas, os arrendatários que tinham o
seu terreno, ficavam. Mas o outro que sobrou, ele dividiu com os oleiros que queriam botar a sua
própria olaria para tirar o seu próprio sustento [...]”
Outras narrativas locais convergem com a de Raimundinha: “[...] naquele tempo, assim, a
maior geração de renda mesmo, aqui, da comunidade, era a produção de tijolo [..]”. Na genealogia
oleira do bairro, destaca-se o nome de seu Francisco Neri ou José Neri. Esta base genealógica
masculina aponta para as relações de gênero que caracteriza a história oleira e do artesanato
cerâmico no Poti Velho13. Na atividade rústica de extração, preparação do barro e confecção das
peças, a atividade oleira é tida como de predomínio do masculino. O que não significa absoluta
ausência de mulheres no ofício, como extratoras de barro, e transportadoras/arrumadoras das peças
prontas. Segundo as que dizem ter realizado esse trabalho, havia quem carregasse cerca de 20
tijolos por vez, sobre a cabeça protegida por uma rodilha: “[...] um serviço muito pesado”, dizem
a artesã Gisele Maria Ribeiro e outras que afirmam que mulheres chegavam a transportar cerca
de 4.000 tijolos/dia, trabalhando de manhã à noite. Neste diapasão, homens fabricavam tijolos;
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8
A respeito da cerâmica no Poti Velho como patrimônio imaterial, na perspectiva de merecer registro do
IPHAN, ver Lima e Morais (2008), o que é relativizado por Pelegrini (2008).
9
Sobre a presença do artesanato cerâmico em diversos municípios do Estado do Piauí, ver Morais (2013).
Sobre artesanato piauiense e de demais estados brasileiros, ver SEBRAE (2008).
10
Sobre reservas de argila no Piauí, sua grande variedade, abundância e proximidade da matéria-prima dos
locais de consumo, e variedade na sua exploração ver Portela e Gomes (2005), e CEPRO (1996).
11
Para Cardoso e Dourado (2003) a exploração indiscriminada da jazida está na raiz de consequências ambientais predatórias, hoje, objeto da intervenção urbanísticas do PLN.
12
Prefeito da cidade de Teresina em três mandatos: de 1975 a 1979; de 1986 a 1989, e de 1993 a 1996.
13
Estas atividades são referidas localmente, com sentidos diferenciados. A oleira, refere a produção de tijolos
e telhas. A artesanal, demais peças utilitárias e decorativas.

mulheres os transportavam e arrumavam. Uma divisão social do trabalho baseada no princípio
organizador, idealizado: trabalho “de homem” e trabalho “de mulher”.
Paralelamente ao trabalho nas olarias, o artesanato cerâmico ganhou corpo no bairro.
Como refere Roriz (2010) e como constatamos, em campo, o início é associado – de novo, a
genealogia masculina – a Raimundo Camburão, apelido de Raimundo Nonato da Paz, ora dado
como maranhense, ora como piauiense que aprendera o ofício em Rosário-MA14. Segundo seu José
Ribamar Pereira, que afirma ter trabalhado com Camburão, muitos dos oleiros/artesãos do Poti
têm, como ele, origem maranhense. Inicialmente, produzindo potes e filtros; gradualmente, peças
decorativas. Na referida divisão do trabalho, homens faziam as peças; mulheres as pintavam. Em
1998, criou-se a Associação dos Artesãos em Cerâmica do Poti Velho-ArcePoti, com participação
inicial de 15 homens e apenas 5 mulheres. Os anos 1990 marcam a entrada de mulheres no oficio
cerâmico artesanal, para além de pintar peças feitas por homens. Esse novo lugar conta com a ação
programática de parceria público/privada entre governo municipal, Servico Nacional da IndustriaSenai, e Serviço de Apoio a Pequenas Empresas-Sebrae, com ações do Programa de Apoio ao
Trabalho Informal-Peti, pelo Programa de Desenvolvimento do Artesanato-Prodart (SERAINE,
2009; MORAES, 2013). Diz Raimundinha: “primeiro, a estrutura do Pólo [cerâmico] foi [...] o
centro de capacitação. [...] Oficina de Artesanato. [...] projeto de parceria entre o Sebrae, prefeitura
e Senai. Ele foi pensado em noventa e oito [1998], após a nossa organização da associação, o
primeiro passo [...] foi esse [...]”.
Na fala de Raimundinha, referências a uma intervenção importante na construção social,
sobretudo, da mulher artesã, no Poti Velho: “antes de ter o pólo, criar um espaço onde o artesão
possa ser capacitado, com estrutura para que ele possa ser capacitado. [...]. O Sebrae fez uma
pesquisa no Brasil afora, foram até para Portugal [...] pesquisar sobre oficina de artesanato e
chegaram com essa ideia de oficina [...]”. A artesã diz da participação do Sebrae no que tange a
equipamentos como forno elétrico de alta temperatura (1.300º); moinho, balança, agitador de
peneira, “[...] enfim, ele tem tudo o que um artesão precisa para estudar e para pesquisar sobre a
cerâmica, a gente tem lá. É um laboratório para estudo e pesquisa de cerâmica [...]”.
A gestão do que a artesã refere ora como Centro, ora com oficina, ficou, segundo ela,
a cargo da Fundação Municipal Wall Ferraz, com ela própria assumindo a função de gerente;
“[...] Nesse tempo, aí, eu fiquei como gerente, entendeu? [...] A gente solicitava os cursos. Todos
os cursos que vinham para o artesão. [...] cerca de setenta e cinco por cento da renovação do
aprendizado que a gente teve saiu do centro.[...]”. Raimundinha faz referência a cursos ministrados
através do centro/oficina, segundo ela, com “boa estrutura para atender a gente. [...] foi daí que
14
Município localizado na foz do Rio Itapecuru, tido como grande produtor de argila e de tijolos, telhas, e
outros produtos industrializados de cerâmica. É referência da atividade artesã ceramista, no Maranhão, sobretudo,
da tradicional produção de potes e filtros, hoje, incorporada à de objetos decorativos.
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começou a capacitação para a gente... [...] Curso de bijuteria, esmaltação, pintura [...]. Qual o
objetivo do centro? Era trabalhar a capacitação de nós, artesãos existentes, e trabalhar a formação
de profissionais, outros artesãos, outras pessoas que queiram ser artesãos na área. [...]” (grifos
nossos). Segundo a artesã, o centro foi inaugurado em agosto de 2000, começando a funcionar em
dezembro do mesmo ano. Os equipamentos chegaram em 2001. E manteve-se em funcionamento
até o ano de 2007.
Em 2004, as neo-artesãs participaram, pela primeira vez, da Feira Piauí, evento de mostra
e comercialização de produtos locais, dentre os quais, peças artesanais. Participaram com colares
de contas feitas de cerâmica e pintadas em cores diversas. Pouco depois, o Sebrae promoveu curso
sobre confecção de bijuterias, ministrado para 25 donas-de-casa e trabalhadoras oleiras do bairro e
adjacentes. A partir deste curso, oito delas continuidade à produção de artefatos cerâmicos. Novos
cursos se seguiram e o grupo como elas dizem, “ganhando identidade própria” (MORAES, 2013).
Em 2006, 30 mulheres fundaram uma cooperativa, com apoio da Fundação Wall Ferraz. À frente
Raimundinha que já fora membro da diretoria da ArcePoti e que, agora, presidiria Cooperativa de
Artesanato-Cooperart-Poty. As artesãs passam a ter um espaço físico próprio em um dos prédios
do Pólo Cerâmico do Poti, criado em 2006. A Cooperart passa a ser um espaço de protagonismo
feminino na arte cerâmica, atuando, muitas vezes, em parceria com a ArcePoti, no interior da rede
sociotécnica do artesanato, no bairro.
No cerne de políticas de (re)urbanização da zona norte de Teresina, em cujo âmbito instituiuse o Pólo Cerâmico, a dimensão tida como propriamente cultural (criação/produção) do artesanato
cerâmico subordina-se, crescentemente, a determinantes socioeconômicos para “ascender” a um
status de “setor importante” na geração de trabalho e renda, e na configuração do próprio polo.
Foi um período no qual, como ouvimos de várias delas – em entrevistas individuais, grupais,
em oficinas, em conversas no cotidiano, ao longo da pesquisa – muitas foram-se iniciando no
artesanato cerâmico, em grande medida, aproximando-se mais intimamente deste fazer com o
qual tinham familiaridade fosse através de membros da família (maridos, filhos, sobrinhos), fosse
como pintoras de peças, ou, ainda, pela convivência no ambiente oleiro-ceramista do Poti.
		

Neste percurso, as neo-artesãs são focos de investimento do Sebrae, na capacitação

para o empreendedorismo, com ações voltadas para design do artesanato cerâmico e para gestão da
cooperativa. Esta ação programática envolveu instrutore/as diverso/as, artesã/os de outras regiões do
país, artistas plástico/as, dentre outros agentes e instituições. E investiu na produção da visibilidade
do artesanato cerâmico do Poti Velho, sobretudo, embora não exclusivamente, capacitando artesãs
para participarem, a partir de 2007, de um evento anual, promovido pelo Sebrae, intitulado “Casa
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Piauí Design”. Para tanto, realizaram-se oficinas onde um/a artista plástico/a ou arquiteto/a criva/

desenhava uma “coleção” (quadro 1) temática para ser executada pelas artesãs, para participar da
referida mostra. Mas nem todas as coleções tinham este objetivo15
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Título da Coleção
Arquiteto/a, Designer
Ano
“Mulheres do Poti”
Indira Matos ( mediação Sebrae)
2007
Cambo (Peixe)
Áureo Tupinambá (Teresina. Mediação Sebrae)
2008
Coleção Anjos do Poti
Cooperart- Poty
2008
Raízes do Poti
Indira Matos ( Teresina. Mediação Sebrae)
2009
Panelas para Comida Regional
____________________
2010
Oratórios
Clarice (Teresina. Mediação Fundação Wall Ferraz)
2010
Sete Virgens
Clarice (medição Fundação Wall Ferraz)
2010
Imãs para geladeira “Mulheres do
Clarice (Teresina. Mediação Fundação Wall Ferraz)
2010
Poti”
Porta-pratos/porta-panelas/porta-copos Indira Matos (Teresina. Mediação Sebrae)
2010
Renda
Marta Vaz (São Paulo. Mediação Sebrae)
2011
Cerâmica Utilitária Esmaltada ou
Shoichi Yamada (São Paulo. Mediação Sebrae)
2012
“Coleção do Yamada”
Quadro 1- Coleções produzidas pelas ceramistas da Cooperart- Poty. Fonte: Moraes (2013)

Ainda antes da fundação da Cooperart-Poty, as ceramistas produziram, em 2006, a Coleção
intitulada Bumba-meu-boi ou “Coleção Catirina”, sob a coordenação da arquiteta e artista plástica
Kalina Rameiro, de Teresina. Oficinas de Bijuteria em cerâmica também foram oferecidas às atuais
cooperadas entre os anos de 2004 e 2006, pelo Sebrae, Prodart, e Peti. Em 2007, as artesãs seriam
premiadas pela coleção “Mulheres do Poti”16 (fig. 1) com

O trabalho de despontualização da rede sociotécnica culminou com duas oficinas nas quais
15
As coleções de numero 1, 2, 4, 5, e 10, no quadro1, concorreram a prêmios no evento Casa Piauí Design.
16
Especificamente sobre esta coleção, desenvolvemos pesquisas no Poti Velho de 2011 a 2013. Há duas
outras versões: como imã para porta de refrigeradores e como adorno – com base – para mesas.
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construímos, com as artesãs, elementos para uma representação gráfica da rede (fig. 2). Pensar o
artesanato cerâmico do Poti Velho como ator-rede contribui para perceber múltiplos agenciamentos
na rede. Assim, o que pode aparecer à primeira vista como atividade exclusiva das artesãs, caso da
coleção “Mulheres do Poti”, em suas múltiplas etapas (Box 1; quadro 2), na seqüência de operações
que se sucedem, evidencia, na perspectiva da rede, um conjunto de actantes, recursos, saberes,
envolvidos. Longe de interpretar a realidade como estática, tomamo-la como fluxos, movimentos,
ações, reações, onde nem tudo está previsto/programado. São relações de colaboração, disputas,
conflitos, divergências, fricções. Pudemos observar, ouvir contar, captar sinais, perceber indícios/
vestígios desses movimentos no interior da rede, seja entre artesãos e artesãs, entre as próprias
artesãs, entre estas e instrutore/as.
Exemplos destes movimentos encontram-se, muitas vezes, no interior da própria tensão
entre artesãs e instrutores, arquiteto/as, designers, como por exemplo, quando as artesãs não
aceitam muito facilmente o design de alguma coleção. São momentos de impasses e negociações
para definição de como deverá ficar a apresentação final da peça. Exemplo significativo, narrado
pelas ceramistas, ocorreu na preparação da coleção Mulheres do Poti. Na proposta original, da
arquiteta, as bonecas não teriam cabeça. As ceramistas resistiram a isto, debateram, buscaram apoio
de mediadores, negociaram, e conseguiram produzir bonecas com cabeça. Situação semelhante,
narrada pelas artesãs, refere o processo de elaboração da . Coleção Cambo, quando, segundo as
artesãs, uma delas chegou a atirar uma peça de cerâmica no arquiteto que dirigia o trabalho e que,
felizmente conseguiu esquivar-se. Ambas coleções foram finalizadas.
Além de dissensões declaradas, há outras silenciadas, como percebemos a partir da fala de
Maria Margarida dos Santos Silva, D. Mocinha, como é conhecida no Poti Velho, na última oficina
realizada com as ceramistas. Ela falou das bonecas, “as gordas” que ela faz, à mão, sem recorrer
ao torno, diferentes das peças de coleção orientadas por designers. Não as faz com frequência, mas
pudemos perceber em sua fala, que “as gordas” exprimem algo da sua lágrima furtiva, talvez, o
desejo de criar.
No momento, há questões que mobilizam artesãos, artesãs, e outros atores do Poti Velho,
por um lado e, por outro, agentes do PLN, programa cujos impactos no Pólo Cerâmico do Poti
Velho começam a se fazer notar, com o avanço das obras. Sobretudo, no que tange a limites para
extração da argila nas lagoas do Poti; à indenização e à capacitação, em outros campos, de exoleiros, pela Prefeitura Municipal; pela forma ainda nebulosa, para
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Fig 2 – Fluxograma: rede sociotécnica do artesanato cerâmico do Poti Velho. Fonte: Moraes (2013).
FASE 1:
Criação/
concepção
FASE 2:

Atividades

A definição das peças a serem trabalhadas
pode decorrer da curiosidade individual por
experimentar, criar (casos mais raros), ou
reproduzir; do aprendizado de novas técnicas
de trabalho com cerâmica; de capacitação para
realizar peças da coleção anual a ser trabalhada.

Edição/ produção

Oficinas, cursos, treinamentos das artesãs

FASE 3:

Execução das peças, na oficina da CooperartPoty e nas próprias casas das ceramistas

Fabricação
FASE 4:
Distribuição/
Difusão
FASE 5:
Comercialização

Amostras das peças em feiras e exposição
diversas, locais, regionais, nacionais e
internacionais.
Comercialização de peças de coleções em
mostras, feiras, e na sede da Cooperart-Poti.
Outras peças podem ser comercializadas nas
lojas ou residências das ceramistas.

Atores envolvidos

Sebrae, arquiteto/as, artistas plásticos, artesãos
locais ou não; ceramistas. No caso das coleções,
o esboço é elaborado por arquiteto/a para ser
apresentado às ceramistas.
Arquiteto/as, artistas plástico/as, artesãos/ãs,
sobretudo, com o objetivo de produzir as peças
da coleção anual. Especialistas em determinadas
técnicas a serem aplicadas (trato da argila, tipo de
forno, queima, modelagem, preparação de tinturas,
acabamentos, etc).
Artesãos que dominam o uso do torno (prestam
serviço nesta fase, quando pode haver partes que
dependam do uso do torno: saias das bonecas),
Dentre elas: “Casa Piauí Design”, em Teresina;
“Piauí-Sampa” (em São Paulo), em parceria entre
Sebrae, governo do Estado do Piauí, e PMT.
Artesãs; familiares

Quadro 2- Sequência de operações realizadas pelas ceramistas do Poti Velho. Fonte: Moraes (2013).
Box 1- Coleção “Mulheres do Poty”: etapas e atores envolvidos na produção. Fonte: Moraes (2013).
Etapa 1: Feitura dos bojos com argila cilindrada, marombada*, processo realizado por artesãos, em tornos.
O refinamento é o empelo**. As ceramistas da Cooperart pagam a artesãos locais pela produção dos bojos,
cerca de R$ 0,50 a R$ 0,80 a unidade. As bonecas são produzidas em três tamanhos diferentes: dois deles
como adornos de móveis e um como ímã para adorno de porta de refrigeradores. Apenas os dois primeiros
tamanhos têm o bojo feito no torno Ferramentas utilizada: torno.
Etapa 2: Com o bojo, as artesãs, produzem, em formas de gesso, os rostos e adereços (tijolos, cruzes e
peixes) das bonecas. Apenas o pote da boneca ceramista é produzido no torno. As continhas da “Mulher
das continhas” são confeccionadas manualmente. O modelo “ímã para geladeira” é modelado em formas.
Ferramentas utilizadas: torno, formas de gesso, espátula.
Etapa 3: Após unirem o rosto da boneca ao bojo, são modelados, manualmente, os cabelos, que são fixados
sobre as cabeças com argila úmida (“lodo”). Após, modelam-se braços e seios e se efetuam acabamentos
nos rostos. Ferramentas utilizadas: agulhas de crochê, escovas de dente, esponjas, espátulas pequenas,
canos de PVC****, tecido.
Etapa 4: A peça é posta para secar à sombra em local sem vento (a depender da estação do ano, por cerca
de 12 horas), a fim de que o engobe***** seja aplicado, posteriormente. Após esta aplicação, alguns
detalhes são sulcados no corpo da boneca com auxílio de objeto pontiagudo, processo feito manualmente
pelas artesãs. Ferramentas utilizadas: agulhas de crochê, pincéis, esponjas, lixas de unha.
Etapa 5: Queima das peças. Trabalho realizado, predominantemente, por homens pagos pelas artesãs para
realizarem tal serviço. Mulheres funcionam, às vezes, como ajudantes para colocar peças no forno.
Etapa 6: São colocados mais alguns adereços nas bonecas, além das etiquetas, em papel-cartão, com a
logomarca da Cooperart. Nesta etapa, certos modelos de boneca, os de tamanhos maiores são sustentados
em um cano de PVC sobre um pequeno tijolo de cerâmica queimada, feitos à moda tradicional oleira
(argila, areia e palha de arroz) por duas ceramistas: Marlene Soares Ribeiro, e Ana Natália Ribeiro do
Carmo.
Que já passou pelo cilindro, máquina onde o barro é processado para atingir maior grau de homogeneidade. No
processo, resíduos de raízes e pequenas pedras são separados da argila, que pode ser passada pelo cilindro mais de uma
vez. Há também a maromba, máquina para amassar/amaciar a argila. Após passada no cilindro, a argila é amassada
novamente, que é, geralmente, feito por homens. Quem não possui o equipamento faz, manualmente, em um banco
*
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de madeira. O ponto final da preparação da argila é o empelo
**
Porção de argila cilindrada, amassada, cortada em pedaços com arame ou fio de nylon, limpa e batida, a fim de que
o ar seja expelido para evitar que a peça quebre quando for ao fogo. O tamanho/peso do empelo é correspondente às
dimensões da peça que será produzida: quanto maior a peça, maior o empelo.
***
Cada artesã produz/adapta/adquire as próprias ferramentas. Antes havia um kit de propriedade da cooperativa ;
****
Material utilizado para feitura da haste das bonecas. A medida do cano varia de acordo com o tamanho da boneca.
Canos PVC substituem os de ferro que causavam transtornos a compradore/as que fossem transportar as peças
através do sistema aeroviário: o detector de metais os fazia soarem.
*****
Espécie de tinta natural feita com a argila posta de molho em água para que dissolva por completo para, depois,
ser peneirada/coada várias vezes, até que atinja um “ponto certo” (nem muito fino, para não ter que fazer várias
aplicações), nem muito grosso (para não “descascar” sobre a peça queimada). Na feitura, utiliza-se argila bruta e seca,
não processada. Esta tinta pode possuir várias cores, a depender da tonalidade da argila, no caso do Poti, vermelha.
Outras tonalidades são obtidas com argilas de outras localidades do Piauí. Na coleção Mulheres do Poti, cinco cores
de engobe são utilizadas: bege, vermelha, branca e lilás. O produto é aplicado nas peças pronta, não muito úmida, mas
ainda “verde” (não queimada, pouco úmida). Após a aplicação do engobe, os detalhes são desenhados com o auxílio
de instrumentos pontiagudos (palitos de dente e de churrasco, agulhas de crochê e etc.) que deixam sulcos nas peças.

atores locais, sobre como se dará a inserção do Pólo Cerâmico do Poti Velho no processo de
intervenção urbana via PLN. Neste sentido, a rede, antes de se constituir em uma estrutura fixa,
imóvel, - pessoas mudas, redes indizíveis e grupos descartáveis, como critica Mendes (2010) –, é
um método de apreensão dos movimentos, das entradas/saídas de actantes diversos, das relações
de poder, hierarquias, conflitos, coalizões, enfim, de como a vida sociocultural se (re)estrutura no
tempo e no espaço.
Neste clima de insegurança, observamos oposição de saberes entre o discurso técnico
científico, de matiz ambientalista, no qual se baseia o PLN, e o local, como o do artesão Antônio
José, para quem “o barro tem vida e se reproduz”. Nesta perspectiva, o artesão opõe-se ao
argumento técnico-científico que justifica a interdição da extração de argila. Neste conhecimento,
o barro não é matéria inanimada. O artesão diz pautar-se em sua vasta experiência com a abertura
de “barreiros”, isto é, na extração de argila. E diz ter aprendido com o pai a lidar com a retirada do
barro. Segundo ele, os anos de experiência nos barreiros do Poti Velho e adjacências mostraramlhe que, passado algum tempo após sucessivas retiradas de barro, o barreiro ou “buraco de olaria”
reconstituía-se, apresentando-se disponível para novas extrações. Diz não saber exatamente como
isto ocorria: se provocado pelas chuvas que levavam terras de outros lugares para o buraco, se
a terra “brotava” novamente do subsolo, uma vez que “havia raízes nela”. O artesão procurava
nos fazer entendê-lo e, independente de qualquer explicação “lógico-racional”, a vida e a autoreprodução do barro apareciam como afirmações incontestes em sua fala, fruto da sua experiência
no mundo.
O pai deste artesão, senhor Bernardo – que apesar da idade avançada, no período da pesquisa
de campo, ainda trabalhava no processamento do barro para a revenda aos artesões do pólo –
dizia “o trabalho com a argila precisa de paciência”. Isto significa, entre outras coisas, paciência,
inclusive para aprender a “ciência do barro”. Para seu Bernardo, o barro, como tudo no mundo,
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possui poder de agência e, no seu entender, tratá-lo de “qualquer jeito” sem o cuidado, carinho e
paciência desejáveis era caminho aberto para trabalhos mal-sucedidos. Apontava, assim, para as
consequências nefastas de uma argila maltratada, seja por incompetência técnica do oleiro ou por
impaciência e falta de carinho com o barro. A quebra da cerâmica quando levada ao fogo é, entre
todos, o mais lamentável efeito de um barro não preparado com as devidas atenções.
O senhor Ribamar, artesão referido anteriormente, orgulha-se de dominar “todas as etapas
da produção cerâmica, da retirada do barro à comercialização das peças”. Segundo ele, o próprio
forno onde queima suas peças foi feito por ele que, seguindo a tradição, conta com o auxílio
de alguns dos filhos homens na oficina. Para ele, dos diversos cursos ministrados pelo Sebrae
aquele em que mais aprendeu foi no de gerenciamento, sobre cálculos de custos, gastos e lucros.
No mais, como ele diz, ainda no Maranhão, aprendera tudo e no que diz respeito ao artesanato
cerâmico, sabe “fazer de tudo”. E foi justamente através deste “tudo” (que diz respeito não só a um
saber-fazer, mas também a uma maneira particular de ser e se posicionar no mundo) que o senhor
Ribamar processou as mudanças pelas quais passou seu ofício no decorrer dos anos.
Considerações finais
Casos como este do Poti Velho, evidenciam que o artesanato cerâmico, mais que aprendido,
é vivido e sentido por quem o pratica. A feitura cerâmica local vivenciou uma série de mudanças em
virtude dos cursos de capacitação e uma série de outras medidas implementadas via intervenções
de cooperação público-privada. Mas, conhecimentos sobre o manejo do barro, mesmo submetido
à interação com influências endógenas, assentavam-se em bases sólidas e antigas, as quais
permanecem sendo acionadas na produção artesanal.
Assim, embora conhecimentos tradicionais e técnico-científicos possam conviver, não se
pode deduzir, como diz Manoela Carneiro da Cunha, que devam ser considerados idênticos, pois,
não obedecem às mesmas temporalidades e preceitos. E, para longe de estabelecer hierarquias,
deve-se valorizar a diferença. Isto é apenas parte do caminho. Resta, ainda, em uma política da
diversidade, construir meios institucionais adequados para preservar a vitalidade da produção do
conhecimento tradicional, reconhecendo e valorizando suas contribuições para o conhecimento
científico. Urge, portanto, uma “segunda ruptura epistemológica”, como diz Boaventura de Sousa,
na direção de que os povos e grupos tenham direito à autodeterminação – inclusive, a de dialogar
com outros conhecimentos –, além da participação nos benefícios que deles decorram.
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