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RESUMO 
 
O presente trabalho consiste em uma investigação da relação 
entre o artesanato produzido no bairro Poti Velho em Teresina 
com a configuração das dinâmicas sociais locais. O bairro 
apresenta elementos históricos importantes por ter sido o local 
de instalação da cidade de Teresina e por há décadas ser uma 
referência na produção artesanal local, regional e nacional. A 
pesquisa de campo com abordagem qualitativa foi o meio 
escolhido para se atingir a compreensão do cotidiano da 
comunidade artesã do Bairro Poti Velho.  
 
Palavras-chave: Artesanato. Comunidade do Bairro Poti 
Velho. Turismo local.  
 
ABSTRACT 
 
The present work consists in an investigation of the relationship 
between the crafts produced in the Poti Old in Teresina with the 
configuration of the local social dynamics. The neighborhood 
features important historical elements for the installation 
location of the city of Teresina and for decades be a reference 
on artisan production local, regional and national levels. Field 
research with qualitative approach was the means chosen to 
achieve the understanding of everyday life of the artisan 
community of Bairro Poti Velho. 
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INTRODUÇÃO 

 

                  O espaço demarcado por esta pesquisa é o bairro Poti Velho em Teresina - 

primeiro bairro da cidade e uma referência na produção e comercialização de artesanato na 

capital. O local possui uma tradição na atividade que perdura desde a década de 1960, 

quando Raimundo Nonato da Paz conhecido como Raimundo Camburão, migrou do estado 

do Maranhão para o bairro onde passou a produzir um trabalho que inspirou os moradores 

locais a fazerem o mesmo. As vendas cresceram, as pessoas buscaram se aperfeiçoar em 

seus respectivos trabalhos e fortaleceram um grupo que prioriza um interesse comum em 

qualquer comunidade: a melhoria na qualidade de vida dos membros integrantes. 

                  Passou-se cinco décadas desde a chegada de Raimundo Camburão, um 

importante personagem histórico e, o nível de organização sofreu alterações consideráveis, 

mas em sua essência o sentido de cooperação continua. O artesanato produzido na cidade 

de Teresina inclui muitas comunidades no seu processo de produção como o bairro Olarias 

e o bairro Dirceu. No bairro Poti Velho, o trabalho com a cerâmica fez com que os membros 

da comunidade se unissem com o propósito de aprimorarem o manuseio da argila extraída e 

de formarem meios de representação, surgindo desta iniciativa a Associação dos 

Ceramistas do Poti Velho (ACEPOTI) e a Cooperativa de Mulheres Artesãs do Poti Velho 

(COOPERART).  

                  As duas instituições trabalham em sistemas de políticas de parceria com os 

setores público e privado, como o Banco do Brasil, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), Governo do Estado do Piauí representado pelo Programa 

de Desenvolvimento do Artesanato (PRODART) e Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), 

dentre outros. Como resultado do somatório dessas ações, ocorreu no ano de 2006 a 

fundação do Polo Cerâmico do Poti Velho, que possibilitou a integração das atividades 

artesanais, fortalecendo o processo de produção, divulgação e comercialização. A matéria-

prima para a confecção das peças é a argila que é extraída no entorno das lagoas dos 

bairros Poti Velho e Olarias na Zona Norte da Cidade na proximidade dos rios Poti e 

Parnaíba, dois rios que cortam Teresina. 

                  Destaca-se que, o artesanato produzido no bairro Poti Velho carrega importantes 

elementos da comunidade que se envolve nos mais diversos níveis da produção e atua na 

alteração do espaço em que vive como agente ativo no processo. Justifica-se que é 

fundamental investigar a configuração do bairro Poti Velho pelo viés da forte tradição cultural 

que possui e como esta cultura alterou o entorno do bairro e as vidas das pessoas que nele 

residem, em especial dos envolvidos com o artesanato.  
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                 O bairro tem um significado histórico para a sua comunidade e para a população 

da cidade, pois nele começou a ocupação de Teresina. Este dado agregado ao forte 

crescimento do artesanato na região favorece um objeto de estudo consistente e 

cientificamente rico. O espaço trabalhado apresenta fortes elementos representativos dos 

seus agentes, atores que exercem um intenso papel na construção da realidade e na 

alteração desta paisagem nas últimas décadas. 

 

1 A cultura e sua relação com o artesanato e turismo local 

 

                  A cultura é um exemplo da inquietação humana e sua produção acontece 

cotidianamente sem que às vezes o homem se dê conta de algum significado especial dela 

em sua vida. O estimulo a produção deste tipo de arte, uma arte popular, é um resgate a 

memória e a símbolos históricos que demarcam identidades e constroem as rotinas de um 

local. 

                  Pelo senso comum, é interessante ressaltar que quando se pensa em cultura 

depara-se inicialmente com ideias que imediatamente conduzem a pensar em lendas, 

roupas, comidas e maneiras diversas de se falar como, por exemplo, as gírias. Não deixa de 

ser verdade, mas vai, além disto. O ser humano é cultural e resultado de experiências ao 

longo dos séculos, do encontro de povos e de conquistas registradas pela história.  

                  De acordo com Laraia (2003, p. 45), “o homem é resultado do meio cultural em 

que foi socializado. Ele é herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o 

conhecimento e a experiência adquiridos pelas numerosas gerações que o antecederam”. 

Não existe uma cultura que não possua elementos criados e inseridos pelos seus próprios 

membros, agentes ativos e passivos deste processo. 

                  Já Bauman (2012) defende a cultura como uma “autoconsciência da sociedade 

moderna”. O autor comenta a confusão conceitual da segunda metade do século XVIII, 

quando o conceito de cultura era naturalizado e dependente dos elementos naturais. Com o 

ordenamento social do século XX, a natureza adquiriu certa invisibilidade e a cultura ficou 

em segundo plano devido ao encanto do homem pela modernidade. 

                 Os elementos naturais citados por Bauman são componentes essenciais para a 

construção do significado de uma cultura, surgindo o conceito de paisagem, que se 

manifesta de algumas percepções, de construções e de elementos culturais que são 

atribuídos a um espaço. 

                  Contextualizando com o estudo, o bairro Poti Velho sofreu modificações na sua 

paisagem ao longo das últimas décadas. Antes da reforma e mudança para o Pólo 
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Cerâmico em 2006, o artesanato era vendido nas portas das casas e das oficinas onde 

produzem as peças. 

                  Este artesanato é uma criação do homem local. É uma manifestação de arte, 

uma maneira de o homem retratar o seu universo esculpindo em matérias-primas 

características do seu habitat, um desejo popular de mostrar uma história.  

                  Na definição de Houaiss (2001) o artesanato é a arte e a técnica do trabalho 

manual não industrializado, realizado por artesão, e que escapa a produção em série. 

Nunes (apud SANTANA, 2003, p.91) defende o artesanato como uma manifestação da 

cultura popular. É a arte de expressar, num processo dinâmico e manual, o trabalho, as 

crenças, as festas, os costumes, isto é, a cultura própria de cada local, utilizando a matéria 

prima da região.  

                  O artesanato se apresenta como um elemento da cultura popular, por ser 

produzido pelo povo, uma obra que surge de figuras de um local, no caso os artesãos. A 

origem do artesanato segundo Ortiz (1992, p. 61) é relativamente recente, tendo surgido na 

Europa com o movimento romântico de inícios do século XIX, justamente quando aumentou 

a separação entre cultura de elite e cultura popular, que é considerada um novo termo para 

o folclore, sem configurar-se de forma homogênea. Por este motivo, Canclini (1997) é um 

defensor de que o popular não é monopólio dos setores populares. Sua argumentação 

baseada nos seus estudos sobre as festas populares na América Latina se aprofunda no 

trecho abaixo: 

A evolução das festas tradicionais, da produção e venda de artesanato 
revela que essas não são mais tarefas exclusivas dos grupos étnicos, nem 
sequer de setores camponeses mais amplos, nem mesmo da oligarquia 
agrária; intervêm também em sua organização os ministérios de cultura e de 
comércio, as fundações privadas, as empresas de bebidas, as rádios e a 
televisão. Os fenômenos culturais folk ou tradicionais são hoje o produto 
multideterminado de agentes populares e hegemônicos, rurais e urbanos, 
locais, nacionais e transnacionais. Por extensão, é possível pensar que o 
popular é constituído por processos híbridos e complexos, usando como 
signos de identificação elementos procedentes de diversas classes e 
nações. Ao mesmo tempo, podemos tornar-nos mais receptivos frente aos 
ingredientes das chamadas culturas populares que são reprodução do 
hegemônico, ou que se tornam autodestrutivos para os setores populares, 
ou contrários a seus interesses: a corrupção, as atitudes resignadas ou 
ambivalentes em relação aos grupos hegemônicos. 

 
                  A polêmica afirmação remete a ideia de Gramsci (1978) de que existe a cultura 

popular por existir a cultura dominante. Esta discussão não é inédita e não deixará de ser 

pauta de estudos das ciências sociais e afins, mas cada caso precisa ser comparado às 

colocações dos autores. 

                  No caso do artesanato do bairro Poti Velho, os artesãos são os principais 

controladores da produção, orientados pelas suas associações representativas e auxiliados 
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por órgãos governamentais e pelo SEBRAE. Ele é a resposta deste povo a uma cultura 

erudita, o que não impede o uso de técnicas e artifícios utilizados pelos produtores desta 

cultura mais rebuscada e porque não utilizar características mais eruditas na configuração 

deste artesanato. O que impediria este processo? 

                  Existem as duas culturas, mas é coerente pensar que elas podem em um 

determinado momento se complementar por uma própria questão de adaptabilidade e 

sobrevivência. Mesmo o artesanato sendo considerado um produto do povo para o povo, os 

consumidores são os mais diferentes e exigentes. Por este motivo a inovação é um ponto 

chave e quando se fala em inovar, também se fala em acrescentar características mistas, do 

populoso ao mais clássico.  

                  A teoria de Pinho (2005, p.20) é outra importante para se discutir: 

O produto artesanal de origem deve ser o legítimo representante da 
memória material de uma comunidade, revelada por meio de traços, formas, 
funções e cores. Ele não deve se confundir com a indústria de souvenirs ou 
o industrianato, mas pode se beneficiar do bom design e da boa qualidade 

técnica, como demonstram várias experiências.  
 

                  Pinho enfatiza não confundir a produção artesanal com a de souvenirs, que 

automaticamente se pode fazer uma alusão ao termo bugigangas. Os souvenirs são 

conhecidos por serem peças que remetem a lembrança de um determinado local, uma 

recordação. De acordo com o SEBRAE (2010), as funções do artesanato são de adorno e 

assessórios, decorativo, educativo, lúdico, religioso e utilitário. Comparando as duas 

informações, porque o artesanato na ideia de Pinho é tratado como intocável, um agente 

apenas cultural e não de fato útil no cotidiano de quem o compra? 

                  O artesanato vai além de uma peça decorativa, ele carrega características 

próprias de uma comunidade, mas ao se discutir isto também se deve pensar na sua 

utilidade no dia a dia de quem o compra. Da mesma maneira que a cultura, os símbolos e as 

identidades locais merecem ser entendidos como detentores de um apelo comercial 

importante antes de tudo para garantir a perpetuação daquela característica trabalhada 

justamente ao valorizá-las. 

                   A constante valorização destes locais que trazem apelos históricos, culturais e 

consequentemente, paisagísticos fortes, são um propulsor para a fixação de atividades 

turísticas, atividades estas essenciais na corroboração de novas dinâmicas espaciais. A 

paisagem turística não é definitiva. Para Santana (2009) a atividade turística é uma forma de 

consumo transitória, efêmera, na qual prima o prazer de sentir mais do que a apropriação 

em si de bens e serviços. 

                   O turismo é um ordenador e apropriador do espaço e seus elementos. Theobald 

(2000) o define como o movimento de indivíduos e grupos de uma localização geográfica 
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para outra por prazer e/ou negócios, sempre em caráter temporário. Na prática os seus 

significados e seus efeitos são mais complexos. Visitantes, forasteiros ou turistas consomem 

a paisagem, se abrem para esta experiência e carregam consigo um poder. Exercem um 

fascínio que vai além do lado financeiro de simplesmente deixar o dinheiro aonde vão. O 

turista carrega a sua cultura aonde vai, causam fascínio nos locais onde visitam e seus 

hábitos podem ser incorporados pelo local visitado. É uma interessante relação de troca que 

necessita de cuidado justamente para não haver descaracterização das peculiaridades 

locais e consequentemente da cultura e em uma escala maior da paisagem. 

                  O turismo é uma prática social agregada ao mercado e os aspectos comerciais 

não devem ser esquecidos nas discussões envolvendo cultura e paisagem. O artesanato 

local e o que está por trás do seu processo de produção, incluindo os próprios artesãos, são 

divulgados como diferente, remetendo a ideia de “selvagem” e “bruto”, tradicional. Os 

valores atribuídos dependem da experiência do visitante, dos anseios serem ou não 

atendidos. O turista tem grande responsabilidade na construção dos atributos socioculturais 

do local em que visita, tanto na divulgação quanto na percepção que a comunidade visitada 

pode ter durante um contato, que posteriormente pode fazer com que ela incorpore novos 

atributos para esta “venda” ou mantenha os já trabalhados. 

 

2 O BAIRRO POTI VELHO E SEUS ELEMENTOS SOCIOESPACIAIS LOCAIS 

 

                   Para a pesquisa de campo a abordagem qualitativa foi o meio escolhido para se 

atingir a compreensão do cotidiano da comunidade artesã do Bairro Poti Velho. Ludke e 

André (1986) defendem que a pesquisa qualitativa permite o contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, a obtenção de dados descritivos e uma maior preocupação com o 

processo por este revelar o ponto de vista dos participantes. 

                  Os sujeitos da pesquisa foram os artesãos (os que confeccionam e vendem as 

peças). As organizações hierárquicas institucionalizadas (representações formadas entre os 

artesãos, no caso a ACEPOTI e a COOPERART) e os gestores públicos e privados (órgãos 

que cuidam da representação e gerenciamento do artesanato e da cultural local) foram 

fontes importantes de pesquisa, influenciadores na construção de significados do bairro em 

decorrência do apoio que prestam aos sujeitos em questão. 

                  Durante visitas de campo percebeu-se que a técnica de produção artesanal 

compõe-se como herança familiar, passada de geração a geração. Neste caso a 

transmissão das técnicas é essencial na sobrevivência financeira e cultural da comunidade 

do Poti Velho. Na família do artesão “A”, uma das suas filhas é envolvida com a produção 

artesanal. Segundo ele: 
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Não é uma coisa profissional ainda, ela vem pra oficina depois que termina 
a tarefa dela e vem fazer umas coisas junto com a gente, mas não é uma 
profissão. Ela vem me ajudar na questão de venda, na questão da pintura. 
Hoje ela tem 15 anos e desde quando ela nasceu a oficina era dentro de 
casa, a gente dividia o espaço de moradia com a oficina. Nas aulas dela de 
arte ela sempre se destacou, então isso já é uma coisa do DNA, do sangue, 
mas eu sempre digo pra ela “Minha filha, estude, estude viu!?” porque é 
bom que ela tenha uma outra profissão né, mas se por acaso ela escolher 
essa e se der pra ela sobreviver com certeza eu vou ficar satisfeito. 5 
 

                  O artesão “A” aprendeu o oficio com seu pai e com 37 anos de vida, 24 são 

dedicados ao artesanato. No momento da entrevista, pode-se perceber pelas palavras 

coletadas que a relação da sua filha com o artesanato ocorreu de forma “natural”, onde a 

convivência influenciou a formação dos sentidos da criança e mesmo com a saída da 

infância, ainda exerce um poder que a faz se dividir entre o processo de iniciação nessa arte 

e a vida escolar, com a possibilidade de conciliar as duas. 

                 Por outro lado o artesão “B”, 34 anos, 21 destes trabalhando com artesanato, 

relatou o seu processo de iniciação que aconteceu por incentivo do padrasto. 

Eu não conhecia o artesanato, mas desde a primeira vez que ele me trouxe, 
que ele me mostrou, foi uma coisa que eu me adaptei, que eu me senti 
bem, aí ele me botou pra fazer as coisinhas, as bolinhas aí hoje tá no que 
tá, mas eu aprendi com gosto, trabalho com gosto e eu faço tudo hoje com 
amor a profissão que eu tenho e não pretendo assim, até hoje eu nunca tive 
a idéia de planejamento de mudar de profissão, eu trabalho mesmo por 
amor. Roberto afirmou que levou um dos seus filhos para acompanhar o 
processo de fabricação, mas percebeu que o filho não demonstrou interesse 
e que ele poderá escolher. Seu filho está na escola e segundo o pai, se ele 
“não quiser nada com a vida”, ensinará o filho a trabalhar com o artesanato.6 

 
                  Nos casos, os pais deixam os filhos a vontade para escolherem os caminhos que 

queiram seguir, destacando que a prioridade é a educação, possuir uma formação escolar. 

O artesanato entra como uma válvula de escape para o caso da primeira opção não dar 

certo. É essencial destacar a preocupação das famílias com o processo de educação dos 

filhos e necessidade de tentar uma carreira fora do oficio que exercem.  

                  Para eles é a chance de uma vida financeiramente melhor, mas se isso não 

acontecer, produzir artesanato é a segunda opção e para estes pais também se torna 

especial por ser uma perpetuação das suas respectivas vidas, pois o trabalho que 

desenvolvem com as peças é motivo de orgulho e auto-afirmarão como produtores desta 

arte. 

                 Outra importante representação avaliada foram às mulheres artesãs do bairro 

Poti Velho, protagonistas das suas próprias histórias. Como defende Touraine (2011), são 

                                                           
5 Entrevista concedida por artesão “A”, artesão do bairro Poti velho e membro ACEPOTI, a Francysco 
Renato Antunes Lopes em fevereiro de 2013. 
6 Entrevista concedida por artesão “B”, artesão do bairro Poti velho e membro ACEPOTI, a Francysco 
Renato Antunes Lopes em fevereiro de 2013. 
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precisamente as mulheres que conduzem e sustentam as transformações culturais atuais. 

Os efeitos nas vidas destas mulheres em decorrência do envolvimento com o artesanato 

são notórios a ponto de produzirem peças exclusivas retratando o cotidiano destas 

personagens locais. 

                 Como figura feminina mais representativa da comunidade, Raimunda Teixeira, 

presidente da COOPERART, foi questionada sobre o inicio da sua relação com o artesanato 

e respondeu: 

Acho que foi uma relação bem engraçada porque antes eu trabalhava nas 
olarias fazendo tijolo que era uma das grandes gerações de renda aqui da 
comunidade do Poti; então em 1985 eu passei a morar nessa rua e já 
tinham algumas oficinas de artesanato. E eu já tinha um sonho desde 
criança que era de pintar, que era pintura em tecido, eu era invocada nisso 
e era um dos sonhos que eu queria ter realizado, mas nunca consegui. 
Quando eu passei a morar nessa rua tinham algumas mulheres trabalhando 
com artesanato, mas pintando, e aí eu pedi um dia pra uma delas me 
ensinar, que foi a Dona Gideilde, me dá um curso de pintura e já que eu não 
tive a oportunidade de aprender a pintar no tecido, eu pude aprender na 
cerâmica e foi aí que começou a minha participação. Ela me deu um curso, 
uma aula de uma tarde e aí quando eu terminei eu comecei a comprar 
peças nas mãos dos artesãos e comecei a pintar, isso em 1995. Depois eu 
deixei de comprar, botei um fornozinho no fundo do meu quintal e montei 
minha própria oficina, já começando a produzir. O meu filho ainda criança 
começou a me ajudar, ele estudava num expediente e no outro me ajudava, 
ele começou a mexer e começou a modelar, a aprender a parte de escultura 
e aí também foi mais uma motivação pra mim. 7 

 
                  O trabalho de Raimunda com o oficio do artesanato possui significados fortes na 

sua vida, incluindo o papel de mãe. Conforme a entrevistada, a disponibilidade para o 

trabalho é intercalada com a função de dona de casa, semelhantemente para as demais 

artesãs; em conciliar os papéis familiares com a atividade profissional de artesã. 

                 Entre as artesãs, foi comum no inicio da formação da COOPERAT a família, em 

especial os maridos, posicionarem-se contra o envolvimento das mesmas com os trabalhos. 

A artesã “C” relatou esta situação. 

Me envolvi com o artesanato de argila em 2006, na época que começou o 
polo. Eu tinha pedido pra Raimundinha uma vaga no curso e quando deu 
certo eu já disse em casa que ia fazer o curso. Aí eu trouxe minha cunhada, 
minha sogra, aí meu marido perguntou se eu pensava que todo mundo era 
vagabunda que nem eu, que vivia correndo atrás de curso, e foi muito difícil. 
Uma vez eu tava trabalhando e ele chegou pra mim e disse: “Para, deixa de 
fazer isso aí que tu não nasceu pra trabalhar com esse tipo de artesanato”. 
Eu juntei toda pintura, pincel, e fui deixar na casa da minha sogra. Quando 
cheguei lá ela perguntou o porquê e eu disse que ele chamou minha 
atenção, que ao invés de me apoiar, ele tava era tirando minha tentativa de 

                                                           
7Entrevista concedida por Raimunda Teixeira, artesã do bairro Poti Velho, presidente e membro da 
COOPERART, a Francysco Renato Antunes Lopes em março de 2013. 
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sucesso, mas aí mesmo assim eu continuei e tô aqui até hoje graças a 
Deus.8 
 

                  Questionada sobre a resistência do marido nos anos seguintes ela comentou: 

Ele não aceita não, nunca aceitou, aceitou porque eu também fiz de conta 
que o que ele tinha dito pra mim não tinha interferido em nada. Já meus 
filhos me apoiam demais, graças a Deus, moram comigo, se precisar pintar 
uma peça eles pintam, se precisar deixar alguma encomenda na casa de 
algum freguês eles deixam. Quase todos os maridos tiveram resistência 
porque o marido gosta muito da mulher caseira, e alguns ainda têm porque 
às vezes a gente tem reunião, tem festas e aí dizem logo que a gente só 
quer viver em festa, batendo beirada. Eu não porque eu já fico arrumada e 
digo: “Tchau, tô indo”. 

 

                  Perguntada sobre o comportamento destes maridos, a artesã afirmou: “Eu acho 

muito machista, muito ainda vivendo a pré-história, dos tempos da caverna, ele não quer 

uma esposa, ele quer uma secretaria do lar, lavar, passar, cozinhar, uma escrava do lar, 

agora comigo não”. 

                  As palavras da artesã “C” foram importantes para perceber um pouco da 

dinâmica destas mulheres que além de donas de casa, há anos assumem a identidade de 

artesãs que se preocupam em modificar a realidade do espaço que habitam. Hoje separada 

do marido, a entrevistada conseguiu prosseguir com as suas dificuldades e percalços, mas 

sem perder a força de vontade de sentir-se útil não apenas em casa, mas em uma 

sociedade que já reconhece a mulher e o seu trabalho como agentes determinantes na 

modificação de uma realidade.  

                  Em nível de parcerias, o SEBRAE é tido pelos artesãos como um grande 

parceiro para o artesanato de Teresina.  No Brasil as suas funções do órgão são 

diversificadas e abrangentes, utilizando uma abordagem multidisciplinar que contempla 

segmentos como tecnologia, gestão, pesquisas de mercado, resgate de elementos 

identitários da comunidade, melhoria na infraestrutura, capacitação profissional e políticas 

públicas voltadas para o setor (SEBRAE, 2010). 

                  Em entrevista, o gerente de Atendimento Coletivo Comércio e Serviços da 

instituição no Piauí, Gilson Vasconcelos, comentou sobre o trabalho do SEBRAE junto aos 

artesãos do bairro.  

A relação com o Poti Velho é uma relação muito antiga, desde 1997 quando 
a gente começou a ter uma atuação lá no sentido de estruturar o local 
através de várias ações em parceria com a prefeitura da cidade, nós 
oferecemos uma oficina de criatividade e hoje temos uma relação forte com 
o design oferecendo vários cursos de treinamento. Recentemente tivemos a 
implantação de fornos a gás que melhorou a produtividade diminuindo 
custos e a qualidade. Reestruturamos toda a parte de associativismo e de 
cooperativismo e hoje ele tá estruturado, sendo um polo turístico em relação 

                                                           
8 Entrevista concedida por artesã “C”, artesã do bairro Poti Velho e membro da COOPERART, a 
Francysco Renato Antunes Lopes em março de 2013. 
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ao encontro dos rios e a qualidade do artesanato. Formou-se uma liderança 
lá no Polo que hoje fazem um trabalho de valorizar a cooperação que é 
importante e nós temos no Poti Velho uma referencia não só pro Piauí, mas 
pro Brasil em termos de inclusão produtiva, pessoas que viviam a margem e 
hoje se dignificam pelo trabalho, tirando dignamente os seus salários a 
partir da venda das peças. Quando nós começamos lá eles trabalhavam 
basicamente com a confecção de potes e o próprio tijolo e a coisa evoluiu 
muito e hoje temos peças muito elaboradas, com valores agregados, o 
design com novos materiais e isso tem contribuído para a geração de renda 
daquelas pessoas. Um exemplo muito claro de inclusão social forte é o da 
própria Raimundinha que é uma líder lá e hoje faz faculdade, tem casa 
própria e antigamente não tinha nada disso. Tudo é base do trabalho dela, 
da dedicação. Nós temos um projeto importante também que é o Casa Piauí 
Design onde nós trabalhamos com uma amostra importante de peças mais 
elaboradas e isso tem mudado também a feição do próprio artesanato local 
que já foi premiado diversas vezes. 9 

 

                  O conceito de inclusão social citado pelo entrevistado é um dos resultados do 

sistema de parceria dos artesãos com órgãos como o SEBRAE.  Segundo COM (2003) a 

inclusão social é um processo que garante que as pessoas em risco de pobreza e exclusão 

social acedam às oportunidades e aos recursos necessários para participarem plenamente 

nas esferas econômica, social e cultural e se beneficiem de um nível de vida e bem estar 

considerado normal na sociedade em que vivem. 

                  A inclusão dos artesãos através de parcerias fora e dentro da comunidade pode 

resultar em integração e fortalecimento de laços até mais afetivos entre seus membros, o 

que para alguns artesãos não ocorre entre os integrantes do Polo Cerâmico, em especial os 

associados à ACEPOTI. Nas entrevistas aplicadas a justificativa pautável foi à questão da 

concorrência que gera competitividade, uma lógica de sobrevivência na sociedade 

capitalista atual. 

                  A origem desta lógica de competitividade em localidades antes fora deste 

sistema teve inicio na década de 1980 por incentivo do governo federal buscando reformas 

que desafogassem o trabalho do poder público, investindo no comércio, por exemplo. Para 

Seraine (2012) a produção artesanal passou a receber atenção a partir da década de 1990 

por parte do governo federal e organizações da sociedade civil com a intenção de 

transformar o artesanato em uma atividade econômica sustentável que gerasse renda e 

ocupação para a população. 

                  Interessante ressaltar que segundo a autora esse acontecimento tem relação 

com uma tentativa de novo modelo de desenvolvimento, tentando transferir o vetor de 

desenvolvimento do estado para o mercado. Este modelo é importante pela interação entre 

                                                           
9Entrevista concedida por Gilson Vasconcelos, gerente de Atendimento Coletivo Comércio e Serviços 
da instituição no Piauí, a Francysco Renato Antunes Lopes em março de 2013. 
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estado, setores empreendedores e particulares, gerando uma cadeia produtiva provocadora 

de novos significados a atividades antes marginalizadas. 

 

CONCLUSÂO 

 

                  O artesão é um agente essencial na defesa da cultura local, um guerreiro 

incansável e armado de peças dotadas de signos sociais da nossa realidade. O bairro 

estudado por esta pesquisa tem forte tradição relacionada à história e cultura popular de 

Teresina. Sua paisagem é enriquecida pela interação do homem com seu ambiente, através 

da extração da argila, contemplada na fase final pela venda do artesanato.  

                  Este artesanato modifica a paisagem local, espacializando a cultura local à 

medida que atribui novos sentidos a comunidade, em especial aos artesãos que são 

agentes diretos neste meio. Estes significados envolvem o cotidiano desses agentes sociais, 

suas melhorias de vida ao agregar uma nova renda no lar, uma maior consciência como 

cidadãos incluídos, mais conhecedores de direitos e deveres, aumentando o nível de 

percepção da identidade sociocultural e da importância de ser um representante dela. 

                  O bairro Poti Velho sofreu duas importantes modificações na sua paisagem: a 

primeira durante a instalação da cidade no século XIX, onde antes havia fazendas que 

deram lugar ao longo do tempo a estrutura do próprio bairro; a segunda durante a década 

de 1960 com a o inicio da fabricação dos potes e filtros, incluindo a comunidade 

gradativamente ao longo das décadas seguintes, com ponto alto durante a inauguração do 

Polo Cerâmico em 2006, permitindo a partir daí uma padronização dos locais de venda do 

artesanato, a melhoria das condições de trabalho dos artesãos, objetivando contemplar 

elementos visuais mais homogêneos nas estruturas das lojas, mais atrativos a quem visitar 

o local.  

                  O Poti Velho é rico em história e cultura. A cidade começou na área investigada 

e se reinventa por iniciativa dos moradores e dos artesãos ao divulgarem em suas peças, 

um pouco da identidade local e que não apenas por este motivo, mas por também serem 

trabalhadores, pais e mães de família, promotores de cultura popular frente a atual 

sociedade de consumo, merecem o respeito e o reconhecimento da cidade de Teresina bem 

como do Estado do Piauí. 
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