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RESUMO  
 
Focalizamos a relação entre o Programa Lagoas do Norte-PLN, 
de intervenção urbanística, e os direitos culturais no bairro Poti 
Velho, em Teresina-PI, no que tange ao artesanato cerâmico, 
um dos marcadores identitários do bairro, associado à 
atividade oleira, com argila extraída das lagoas locais. As 
olarias, com participação ativa no processo de urbanização de 
Teresina, são apontadas como promotoras de problemas 
ambientais na região norte da cidade, região tida como 
portadora de problemas estruturais impeditivos de sua 
incorporação mais efetiva ao ritmo de urbanização teresinense, 
justificando, na perspectiva da gestão municipal, a ação do 
PLN.   
 
Palavras-chave: Programa Lagoas do Norte. Direitos culturais. 
Bairro Poti Velho. 
 
ABSTRACT 
 
We focus on the relationship between the Lagoas do Norte 
Program-PLN, urban intervention, and cultural rights in Poti 
Velho district, in Teresina-PI, with regard to the ceramic 
handicrafts, one of the neighborhood's identity markers 
associated with the pottery activity, with clay extracted from 
local ponds. The potteries, with active participation in 

the process of urbanization of Teresina, are pointed as 
promoters of environmental problems in the city's north region, 
regarded as the bearer of structural problems preventing its 
more effective incorporation Teresina's urbanization rhythm, 
justifying, in municipal management perspective, the action of 
the PLN.   
 
Keywords: Lagoas do Norte Program. Cultural rights. Poti 
Velho District. 
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I INTRODUÇÃO 

Por política pública designa-se  a  “ação de determinado governo, orientado para 

atingir fins específicos, ou seja, é um meio para se atingir determinada meta econômica ou 

social” (HERINGER, 2002, p. 85). No entanto, fazer políticas públicas não é função 

exclusiva do Estado, porquanto, para além da relação necessária com ação estatal da 

Administração Pública, existe uma relação necessária  com a res publica, o que implica 

atuação da sociedade civil. 

Nesta perspectiva, a política pública requer diversas ações estrategicamente 

selecionadas para executas as decisões tomadas, com  instrumentos de ações de governos, 

numa clara substituição dos  governos-por-leis  por  governos-por-políticas .Assim, o 

fundamento e fonte de justificação das políticas públicas é o Estado social, marcado pela 

obrigação de implemento dos direitos fundamentais positivos – dentre eles, os direitos 

culturais – aqueles que exigem uma prestação positiva do poder público4. (SILVA, 2011) 

Decorre que, falar em cidadania supõe que qualquer proposta de 

desenvolvimento implique em inclusão, educação, e participação, com o contributo de 

políticas públicas legitimadas e  eficazes, com cidadãos e cidadãs com pertencimento nas 

ações. Em suma, segundo Silva, (2011) o processo de políticas públicas numa sociedade 

democrática deve ser dinâmico, contando com a participação de diversos atores em vários 

níveis e momentos desse processo de construção 

Para Dagnino (1994), cidadania é parte da construção democrática de 

transformação social, com nexos constitutivos entre cultura e política. Neste sentido, a 

cidadania ativa requer que se eduque para este fim e que  o cidadão e a cidadã,  para além 

de  meros espectadore/as, sejam atores importante nos espaços de decisões, inclusive no 

que tange ao processo de  geração/implementação/avaliação de políticas públicas. 

Estes pressupostos teóricos são aqui acionados na análise da intervenção do 

Programa Lagoas do  Norte-PLN, na zona norte da cidade de Teresina, em específico, no 

bairro Poti Velho. Este é aqui pensado, teoricamente,  como “domínio do ambiente social” 

(CERTEAU, 2003, p.40),  locus de saberes, práticas, e representações, um espaço/lugar 

                                                           
4
 Por um lado, a assunção pelo Estado da responsabilidade de prover o bem-estar do conjunto de indivíduos 

como força de trabalho, no âmbito da reprodução e do consumo de bens e serviços, dá-se em meio ao confronto 
com pressupostos do individualismo possessivo. Além do mais,  com  a intervenção do Estado na sociedade,  
em  funções econômicas, sociais e políticas, passa a vigorar a concepção de direitos coletivos  e, por  
consequência, a falsa visão de que se pode   estabelecer uma comunidade de interesses entre capital e trabalho 
(MONTE, 2014). Por outro, a descentralização das políticas públicas, visando a erradicar procedimentos 
clientelísticos da relação entre Estado e sociedade, viabiliza a cidadãos e cidadãs espaço para  exercício de 
cidadania,  na formação e criação de novas políticas públicas, e concretização de direitos fundamentais atuando, 
assim, diretamente nos fatos geradores das questões socioculturais. 



 
 

 

                  

significado ao longo do tempo, através de uma geografia imaginativa que lhe confere 

sentidos e significados, seja pela cultura cotidiana seja pela cultura letrada5. Localizado às 

margens do encontro dos rios Parnaíba e Poti, e de várias lagoas, é uma comunidade de 

tradições pesqueira, oleira, ceramista, além das religiosas,  como referido por Moraes e 

Pereira (2012a), Moraes (2013a), e Pereira (2014). 

Quando abordamos o tema da relação entre o PLN e direitos culturais, no Poti 

Velho, o foco recai na atividade do artesanato cerâmico, um marcador identitário, cultural,  e 

econômico, do bairro, diretamente atingida por esta política de remodelagem urbanística, 

levada a cabo pela Prefeitura Municipal de Teresina-PMT. No caso em estudo, entendemos, 

com base em Rocha e Aragão (2012), Cunha Filho (2000), e Moraes, Monte, e Pereira 

(2013), que a idéia de direitos culturais pode ser aplicada, sobretudo, no que respeita à 

participação da população do Poti Velho na elaboração/implementação/avalição do PLN, em 

especial, a tudo que concerne à valorização e proteção do que ali se considera como 

tradição, patrimônio cultural,  produção, promoção, difusão e acesso democrático aos bens 

culturais,  proteção dos direitos autorais e  valorização da diversidade cultural6, na 

perspectiva, inclusive, do que Léfèbvre (1999)  define como direito à cidade.  

Portanto, nesta perspectiva, cabe pensar políticas públicas de intervenção 

urbanística, como o PLN, no bairro Poti Velho, em Teresina-PI, com objetivos declarados  de 

desenvolvimento sustentável e melhoria das condições de vida da população. O que ocorre 

no que diz respeito à proteção aos direitos culturais, identidades, patrimônios culturais?  

 

II DIREITOS CULTURAIS E DIREITO À CIDADE 

Como observa Moraes (2013b), direito cultural é bem jurídico relacionado com 

cultura – produção e fruição - em sentido lato, não se restringindo nem à cultura artística,  

nem a produtores culturais, em sentido restrito. Para Silva (2001, p.48), “é um direito 

constitucional fundamental que exige a ação positiva do Estado, cuja realização efetiva 

postula uma política cultural oficial”.  É direito humano, cuja historicidade, como diz Piovesan 

(2000), traduz uma utopia, uma plataforma emancipatória em reação/repúdio a formas de 

opressão, exclusão, desigualdade e injustiças. É o exercício da capacidade de indignação 

aliada ao direito à esperança, pela gramática de inclusão7.   

                                                           
5
 Para detalhes sobre o imaginário social do Poti Velho, em Teresina, ver Moraes (2013a) 

6
 Lembramos que cultura (formal, artística) era tratada como ornamento e objeto de proteção de mecenas que, 

de todo modo, prestaram enorme serviço ao desenvolvimento da cultura formal (daí surgiram  academias, 
prêmios, teatros, as escolas). Mas as relações  davam-se no meio privado, regidas pelo Direito Civil, 
normalmente por via de regras contratuais. (SILVA, 2001) distante, assim, da idéia de  direitos culturais 
7
 Arrolando ideias e autores como  Michel de Certeau,  Jim McGuigan, Teixeira Coelho, Jurgen Habermas, 

Nestor Garcia Canclini, Moraes (2014, p. 2) diz que políticas de  cultura  supõem “[...] princípios, meios, fins 
(norteadores da ação, na esfera pública), e  busca de legitimidade, na arena de possibilidades estratégicas 



 
 

 

                  

Segundo Cunha Filho, (2000) direitos culturais são afetos às artes, à memória 

coletiva, à transmissão de saberes, assegurando conhecimento e uso do passado, 

interferência ativa no presente, e possibilidade de autodeterminação na realização de 

previsões e na tomada de decisões futuras, com vistas à dignidade da pessoa humana. 

Para Yúdice (2006), direitos culturais incluem a liberdade: de engajamento na atividade 

cultural; de idioma; de identificação com comunidades culturais; de descoberta da  

variedade de culturas que integram um, dentre outras liberdades. 

Tendo status de direitos fundamentais, direitos culturais devem ter eficácia 

imediata, recebendo a devida atenção, através de garantias, entre as quais se destacam: 1/ 

proteção especial quanto à supressão do ordenamento, proteção essa exercida pelos 

tribunais ordinários e constitucionais por meio de julgamentos especiais preferenciais e do 

chamado recurso de amparo; 2/ aplicabilidade imediata do ponto de vista de eficácia 

jurídica, bem como proteção contra a doutrina que defende a existência de normas 

fundamentais programáticas; 3/ do conteúdo essencial, uma vez reconhecidos solenemente, 

os direitos fundamentais são decisões que as maiorias parlamentares não podem tocar 

(CUNHA FILHO, 2000; PEDRO, 2011). Cultura é o campo do indivíduo e de grupos, sejam  

criadores ou o consumidores da criação. O indivíduo é essencialmente político (tem uma 

causa), embora toda ação política seja fundamentalmente coletiva. Se a política é o 

encontro dos indivíduos, cultura o pano de fundo dos modos de ser, de querer, de sentir,. 

(ESPINHEIRA, 2008), inclusive, de exercitar a política. 

Conforme Moraes (2013) nos processos de intervenções urbanísticas, o 

imaginário rasurado pela fricção entre significados e sentidos aponta para a própria relação 

entre cultura e desenvolvimento. Isto se dá a partir de como um determinado lugar de 

cultura é palco de intervenções que acionam o próprio termo cultura como argumento 

legitimador das intervenções, e como moeda no mercado que aciona bens simbólicos para 

catapultar, muitas vezes, o redesenho de uma cidade. 

A cidade torna-se produtiva, ou meio de produção, inicialmente, aproximando os 

elementos da produção uns dos outros. Para Henri Lefebvre, a cidade reúne todos os 

mercados: o dos produtos, os locais, regionais, nacionais e mundiais, o  dos capitais, o do 

trabalho, o do próprio solo, o dos signos e símbolos. Neste sentidos, ela atrai o que nasce, 

alhures, seja da natureza seja do trabalho: “[...] frutos e objetos, produtos e produtores, 

obras e criações, atividades e situações. O que ela cria? Nada. Ela centraliza as criações. E, 

                                                                                                                                                                                     
referentes à produção/circulação de bens simbólicos. Princípios, meios, e fins, são definidos processualmente, 
em análises de situações, e se expressam em formulações/proposições da administração pública, organizações 
não-governamentais, e empresas privadas. Implicam organização para gestão de meios disponíveis à execução 
de objetivos, em um campo de embates ideacionais e institucionais, e de relações de poder”. 



 
 

 

                  

no entanto, ela tudo cria. Nada existe sem troca, sem aproximação, sem proximidade, isto é, 

sem relações. (LÉFÈBVRE, 1999, p. 111) 

O autor aponta para questões relativas à redefinição das formas, funções, e 

estruturas da cidade, bem como para as necessidades sociais inerentes à sociedade 

urbana. Assim, o direito à cidade não pode ser concebido como um simples direito de visita 

ou de retorno às cidades tradicionais, mas um direito à vida urbana, transformada, renovada 

e à própria participação nesta transformação. Para este autor, “[...] o desejo fundamental, no 

qual o jogo, a sexualidade, os atos corporais tais como o esporte, a atividade criadora, a arte 

e o conhecimento são manifestações particulares e momentos, que superam mais ou menos 

a divisão parcelar dos trabalhos” (LÉFÈBVRE, 20012, p. 104).  São a base dessas 

necessidades específicas. Henri Léfèbvre  questiona, ainda,  se a necessidade da cidade e 

da vida urbana “[...] não seriam necessidades de lugares qualificados, lugares de 

simultaneidade e de encontros, lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, 

pelo comércio e pelo lucro? Não seria também a necessidade de um tempo desses 

encontros, dessas trocas? (LÉFÈBVRE, 2001, p.104). 

A reflexão teórica vê-se obrigada a redefinir as formas, funções, estruturas da 

cidade (econômica, política, culturais), bem como as necessidades sociais inerentes à 

sociedade urbana. A essas necessidades antropológicas socialmente elaboradas, 

acrescentam-se necessidades específicas, que não satisfazem os equipamentos comerciais 

e culturais que são mais ou menos parcimoniosamente levados em consideração pelos 

urbanistas. Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, transformadora, de obra (e 

não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), necessidades de informação, de 

simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. (LÉFÈBVRE, 2001). 

Sem dúvida, o desenho do espaço urbano contém e está contido nas relações 

sociais, logo é real e historicamente construído como representação mental, sendo o 

urbano, e a cidade,  expressões materiais desta representação. Mas, não é incomum que,  

os fenômenos culturais, em uma perspectiva de vida cotidiana e escala local, ainda que 

abrangentes, acabem negligenciada por projetos de intervenção urbana. No entanto, são 

cada vez mais essenciais e indispensáveis para se entender as rápidas e intensas 

transformações socioespaciais de nossas cidades. (GOTTDINIER 1993).   

Arantes (2000, p. 14) questiona se “políticas urbanas de matriz identitárias 

podem ser estrategicamente planejadas”. Afinal, esse novo planejamento urbano, 

estratégico, além de reativar a ideologia modernista do plano, incorpora também a dimensão 

cultural do movimento imediatamente anterior. Além, do mais, existe uma distorção do 

elemento cultura dentro da ideia do Planejamento Estratégico. Daí, a relação 

ideologicamente estabelecida entre planejamento estratégico urbano e empresarial. 



 
 

 

                  

Inspirado em conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, 
originariamente sistematizados da Harvard Business School, o 
planejamento estratégico, segundo seus defensores, deve ser adotado 
pelos governos locais em razão de estarem as cidades submetidas às 
mesmas condições e desafios que as empresas (VAINER, 2000, p. 76) 

 

Nesta perspectiva, a qualidade de vida urbana  torna-se mercadoria, assim como 

a própria cidade onde o consumo, o turismo, e a indústria da cultura e do conhecimento, 

tornam-se os principais aspectos da economia política urbana (HARVEY, 2008). Cultura   e 

cidade passam a ser consideradas como mercadorias estratégicas, manipuladas como 

imagens de marca, principalmente dentro do atual processo de globalização da economia.  

Daí, não ser incomum o consequente processo denominado gentrifications8, em grande 

medida, desencadeado pelo reencontro glamuroso entre cultura, urbana ou não, e capital. A 

requalificação deixa de estar predominantemente na ordem técnica do plano, como queriam 

os modernos, para cair no vasto domínio do assim chamado cultural (como mercadoria) e 

sua imensa gama de produtos derivados (ARANTES, 2000). 

Umas das consequências é que cidades (e seus lugares) que se mostram ao 

turismo sejam domesticadas pelas instituições oficiais da cultura. Não é incomum, então que  

se exilem as representações populares ou as transformem em exotismo de demonstração, 

como “manifestações culturais”, expressão comumente usada no jargão da indústria cultural 

e do turismo. Assim, no processo de “valorização” dos espaços urbanos, dá-se também o 

processo de desvalorização de populações locais, sua substituição, enfatizando-se, 

racionalmente, a segregação social como política cultural. (ESPINHEIRA, 2008) 

Tal fato consiste em uma explicitação da contradição recorrente entre o valor de 

uso que o lugar representa para seus/suas habitantes e o valor de troca com que ele se 

apresenta para interessados em extrair dele um benefício econômico qualquer, sobretudo 

como renda exclusiva. A forma da cidade é determinada pelas diferentes configurações 

deste conflito básico e insolúvel: “o urbano hoje é, sobretudo, a criação e reprodução do 

espaço das classes médias” (OLIVEIRA, 1982, p.36). Ainda: “a urbanização sempre foi um 

fenômeno de classe, já que o excedente é extraído de algum lugar e de alguém, enquanto o 

controle sobre sua distribuição repousa em poucas mãos” (HARVEY, 2008, p.74). 

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 

                                                           
8
 O termo, traduzido para a língua portuguesa como gentrificação  refere, por definição, um processo de 

“filtragem social” da cidade.  Um processo de recomposição social importante em bairros antigos, nos quais a  
recomposição social do espaço, e  sua transformação em bairros de classe média, média-alta, é um processo de 
“substituição social”, o reforço da segregação sócio-espacial, que na sua sequência parece aprofundar a divisão 
social do espaço urbano. (SMITH e LEFAIVRE, 1984, p 45). 



 
 

 

                  

dominação.  Para Morais (2013), no que tange aos direitos culturais na relação com o direito 

à cidade, 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 

condições objetivas e as bases materiais do fundamento do poder sob cujos imperativos a 

ação social/cultural vive dilemas de formas variadas . 

A relação entre centro e periferia  modifica-se e se reconstrói, segundo 

interesses do mercado e do capital. Intervenções urbanísticas, como o PLN acabam 

sustentando seus discursos e práticas nesses novos modelos. 

 

III O BAIRRO DO POTI VELHO E O PROGRAMA LAGOAS DO NORTE - PLN 

Narrativas de historiadores, cronistas, jornalistas, e pesquisadores/as, diversos, 

sobre o bairro Poti Velho, localizado na zona norte da cidade, na conjunção dos rios 

Parnaíba e Poti (fig. 1) e sua relação com a cidade de Teresina, apresentam sentidos que 

constroem uma trajetória do bairro em três tempos: 1/ como lugar das origens; 2/ como 

locus da pobreza; 3/ como pólo cerâmico e turístico e de políticas de urbanização 

(MORAES, 2013; MORAES e PEREIRA, 2012). A terceira acepção funda-se em discursos 

de matizes econômicos, ambientalistas, urbanísticos, dentre outros, os quais tecem um 

mosaico de significados e sentidos cujas nuances ora combinam-se, ora destoam entre si.  

 

 

O Poti Velho, comparado com outros bairros de Teresina, é visto como não 

tendo acompanhado a evolução da cidade, um forte argumento para intervenções 

urbanísticas, a partir dos anos 1990. No olhar ambientalista, esta intervenção urbanístico-

Figura 1. Localização do  bairro Poti 

Velho na confluência dos Rios Poti e 
Parnaíba. Fonte: MORAES (2013). 
Com adaptações para este artigo 

 



 
 

 

                  

ambiental sustentou-se no diagnóstico da utilização de inúmeras lagoas9 pela extração 

mineral e pela retirada da mata ciliar. Tal diagnóstico apontava para a degradação do meio 

ambiente na área, para a erosão da margem esquerda do rio Parnaíba e para o alargamento 

da calha do rio (MORAES, 2013). A intensa extração de argila, na região, iniciou-se por volta 

da metade dos anos 1960, sobretudo, por moradores e moradoras da margem esquerda do 

rio Poti, que durante esse lapso temporal desenvolveram técnicas de exploração do barro 

relacionados aos fazeres oleiro e ceramista (figs. 2 e 3) 

 

  

 

Quanto ao ofício oleiro, este vigorou entre os anos 1960 e 2010, quando o Poti 

foi sede de olarias situadas ao longo de suas lagoas. Estas olarias fizeram parte da história 

da expansão urbana de Teresina. A atividade ceramista iniciou-se no âmbito da oleira, e 

permanece até dias atuais, com artesãos e artesãs desenvolvendo técnicas de exploração 

do barro, expressando identidades culturais, através de produtos cerâmicos, a exemplo da 

coleção “Mulheres do Poti”, dentre outras, como revelam Moraes e Pereira (2012b) e 

Moraes (2013). O artesanato cerâmico, no Poti Velho, constitui uma rede sociotécnica 

(MORAES, 2013) de significativa expressão local e com projeção nacional e internacional. 

No processo de transformações urbanas da cidade de Teresina, a exploração 

oleira sofreu alterações quantitativas e qualitativas. Nos anos 2000, a Prefeitura Municipal 

de Teresina evidenciaria que tal exploração veio, gradativamente, a causar sérias 

consequências ambientais, econômicas e sociais à região norte de Teresina, onde se 

localiza o Poti Velho, segundo pesquisa de cunho ambiental (MOURA  e LOPES, 2006).. Em 

2008, a PMT proibiu a retirada de argila para a atividade oleira, mantendo-a, apenas, para a 

atividade ceramista, por tempo determinado. Como parte de seu processo de planejamento 

                                                           
9
  Os rios Parnaíba e Poti confluem na zona norte, em áreas de menor altitude  da cidade. Ali já existiram 34 

lagoas (naturais e artificiais), com profundidades e dimensões variadas. Há tempo, a região é alvo da ação 
antrópica através da retirada da argila, sendo as lagoas artificiais  produtos dessa atividade. As lagoas compõem 
um sistema natural de acumulação de água, com águas de chuvas e um sistema integrado de drenagem  (vias, 
canais e galerias), totalizando cerca de 10 km² de área de captação (MOURA e LOPES, 2006). Restam, 
atualmente, 12 lagoas, objeto de intervenção do PLN (PMT, 2008). 

Fig. 2- Imagem fotográfica de um oleiro 

extraindo argila. Fonte: Moraes ( 2013). 

Fig. 3 - Imagem fotográfica de peças  cerâmicas 

artesanais no Poti Velho. Fonte: Moraes (2013) 



 
 

 

                  

estratégico, a  PMT focou as suas intervenções urbanísticas via PLN, na região das Lagoas 

do Norte, segundo seu entendimento, uma região ambiental e socialmente vulnerável 

necessitando de intervenções urbanísticas especiais. 

O PLN é um dos oito10 projetos municipais apoiados pelo Banco Mundial, como 

parte de um Programa de Empréstimo Municipal Brasileiro, mais amplo. Na perspectiva 

deste programa de empréstimo, a ação dá-se através de um instrumento seletivo e 

estratégico de apoio às cidades,  auxiliando na demonstração de como políticas, executadas 

efetivamente no nível local, podem melhorar as vidas de pobres urbanos, promover uma 

sólida governança local, e conduzir a uma economia local competitiva. 

A área total do PLN, com aproximadamente 1198 ha, compreende os 13 bairros 

da zona norte da cidade cuja vida relaciona-se diretamente com as lagoas e onde vivem 

mais de 92 mil pessoas. A região é tida como incapaz de gerar renda ou empregos de forma 

compatível com suas potencialidades, tão pouco com a população que lá vive, conforme o 

Relatório de Desempenho de Meio Termo (2014) da Secretaria Municipal de Planejamento e 

Coordenação. 

A explicação mais plausível, segundo diagnóstico da PMT, para essa situação 

desfavorável, é a existência de fatores geográficos ou locacionais que impossibilitam a 

obtenção das mesmas vantagens econômicas de outras zonas e, ainda, a ausência de 

políticas públicas para minimizar tais dificuldades. Desta forma, o diagnóstico  concluiu que 

o crescimento  populacional e geográfico ocorreu de forma desordenada deixando de lado 

problemas estruturais e próprios da região, o que acabou por gerar uma zona habitacional 

com grande dificuldade de crescimento qualitativo. Com base neste diagnóstico, para a  

administração municipal,  um processo gradativo de transformações do espaço urbano,  no 

caso o PLN, apresenta-se, como alternativa na busca pela diminuição dos problemas 

estruturais11. 
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 Oito prefeituras de diferentes municípios foram pré-identificadas para participar no BMLP: Uberaba, Recife, 
Belo Horizonte, Cubatão, Teresina, São Luís, Santos e Guarujá, com base nas seguintes características: a) os 
projetos focalizam as prioridades da pobreza urbana, meio ambiente, desenvolvimento econômico e gestão 
municipal;  (ii) os municípios são centros econômicos e governamentais nos níveis nacional ou regional (quatro 
das sedes são capitais estaduais e três estão na região da Baixada Santista, o principal corredor logístico do 
Estado de São Paulo), (iii) as prefeituras municipais estão comprometidas em tratar os problemas em larga 
escala e de fazer reformas para melhorias sustentáveis na gestão da cidade, e (vi) as prefeituras estão em  
conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e foram autorizadas pelo governo federal  através dp 
COFIEX, e pelas respectivas câmaras municipais, para preparar projetos para financiamento do Banco Mundial e 
sujeitos a autorização subseqüente pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN .   
11

 Os treze bairros da área de intervenção do PLN, foram agrupados em quatro áreas: Área 1, “Canal do Pe. 
Eduardo” (bairros Acarape, Matadouro, Alvorada e São Joaquim), fase do programa já executada;  Área 2 
“Lagoa dos Oleiros – São Joaquim” (bairros Nova Brasília, Poti Velho, Mafrense e Olarias), com previsão de 
início das obras, no bairro Poti Velho, para o segundo semestre de 2015; Área 3 “Alto Alegre – Aeroporto” 
(bairros Aeroporto, Itaperu, Alto Alegre); e Área 4 “Mocambinho” ( bairros São Francisco e Mocambinho). 

 



 
 

 

                  

O PLN estrutura-se, ainda, em três componentes básicos: Modernização da 

Gestão Municipal, Desenvolvimento da Cidade e Gerenciamento do Projeto; 

Desenvolvimento Urbano – Ambiental Integrado nas Lagoas do Norte; e Desenvolvimento 

Econômico e Social nas Lagoas do Norte, conforme o Relatório de Desempenho (2014). O 

programa anuncia-se como voltado a responder, em geral, aos desafios-chave de 

desenvolvimento enfrentado pela PMT, especificamente, a problemas urbanos, ambientais e 

sociais na região das Lagoas do Norte. Anuncia-se, ainda, como visando a promover 

iniciativas para amparar o desenvolvimento econômico local e melhorar a governança 

municipal em áreas, tais, como gerenciamento financeiro e orçamentário, planejamento 

estratégico e melhoria na prestação de serviços. 

As ações do PLN implicaram em interditar a atividade oleira, assim como no 

deslocamento de moradore/as. No próprio programa, há linhas de ação voltadas para 

compensações financeiras (indenizações monetárias a oleiro/as; cursos de “capacitação 

profissional”; reassentamentos habitacionais, etc). No entanto, como observa Moraes (2011) 

a ênfase do programa é posta, como se conclui da leitura do documento oficial, na 

“compensação por perdas de caráter econômico e social” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TERESINA, 2011b, p. 4), sem referências  à  incidência da ação na vida cultural do bairro, e 

ainda aos efeitos do PLN nos direitos culturais, em especial nas atividades ligadas ao 

artesanato, no bairro do Poti Velho. Para Moraes e Pereira (2012), não há referências às 

perdas culturais do bairro, relativas a um modo de vida, à produção de artefatos cerâmicos   

utilitários e decorativas. 

Como dizem Moraes e Monte (2014) sem defender os danos ambientais 

decorrentes da extração da argila, no Poti Velho, entendemos que faz sentido questionar até 

que ponto as intervenções urbanísticas têm em conta a pluralidade de expressões culturais 

do Poti, como a tradição oleira, o artesanato cerâmico, além das quais, como etnografado 

por Pereira (2014), a pesca artesanal e festividades religiosas: em louvor a São Pedro, 

protetor dos pescadores; à padroeira, Nossa senhora do Amparo, a São Francisco. São   

práticas cotidianas e extra-cotidianas que reiteram modos de vida na comunidade barrial do 

Poti Velho, e adjacentes, nas quais se expressam valores e visões do mundo, consciência 

individual, e grupal. Nesse sentido, dialogam intimamente com direitos fundamentais, em 

particular, com direitos culturais, merecendo assim a devida proteção legal. 

 

IV CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos que são muitas as interpretações sobre a construção dos direitos 

fundamentais e de como a cidadania se materializa. Neste sentido, o processo de definição 



 
 

 

                  

de políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesses, os arranjos feitos 

nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e da sociedade como um 

todo. 

Um dos elementos importantes da construção deste processo diz respeito aos 

fatores culturais, cabendo ao Estado o dever de assegurar direitos, promover e proteger os 

bens culturais, estimulando, ainda, a participação social no processo de governança social. 

Com frequência, localiza-se aí procedente explicação quanto ao sucesso ou fracasso de 

uma política ou programas elaborados; e também quanto às diferentes soluções e padrões 

adotados para ações públicas de intervenção urbanística.  No caso em estudo, no 

acompanhamento de reuniões da coordenação e do corpo técnico do PLN com 

representantes de bairros da região norte de Teresina, evidenciaram-se problemas 

relacionados à participação de moradores. Tais questões vão da participação efetiva nos 

coletivos Comitê Lagoas do Norte e Fórum Lagoas do Norte,12 a decisões importantes 

referentes a deslocamentos e reassentamentos. 

 A relação entre sociedade e Estado, o grau de distanciamento ou aproximação, 

as formas de utilização ou não de canais de comunicação entre os diferentes grupos da 

sociedade e os órgãos públicos – que refletem e incorporam fatores culturais, como acima 

referidos – estabelecem contornos próprios para as políticas pensadas para uma sociedade. 

A conquista de novos e amplos direitos sociais e ainda o exercício da cidadania, é fruto do 

poder de pressão e articulação de diferentes grupos sociais no processo de estabelecimento 

e reivindicação de demandas sociais, sendo fatores fundamentais na conquista de novos 

direitos.  Como lembra Moraes (2013) uma das questões, no caso sob análise, ainda sem 

solução, diz respeito à interdição da extração da argila para o artesanato. São questões de 

variadas ordens que vão desde a busca/definição de um novo local a questões relacionadas 

a custos operacionais e a dilemas identitários: como fica o artesanato do Poti, com argila 

oriunda de outro lugar? Como construir lugares de memória/identidade do Poti Velho, sobre 

a atividade oleira, interditada? 

A cidadania pode ser exercida de diversas maneiras. Claro está que a 

participação da população diretamente envolvida não implica na diminuição do papel do 

Estado. Este continua sendo o grande responsável pelo desenvolvimento das políticas 

urbanísticas, mas deve ter clara a necessidade de garantia dos direitos, para além da oferta 

                                                           
12

 O primeiro, criado em 2008 o qual é composto de representantes das comunidades e ONGs prestadoras de 
serviços sociais nas áreas de intervenção do PLN. O segundo, criado em 2011,  pelo PLN, com o objetivo de 
acompanhar a execução do Programa em cumprimento às diretrizes do Acordo de Empréstimo 7523-BR, 
firmado entre a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT) e o Banco Internacional de Reconstrução e 
Desenvolvimento (Banco Mundial). 



 
 

 

                  

de  serviços sociais. No caso em apreço, ações de governo, articuladas com as demandas 

da sociedade civil, devem-se voltar para a construção e preservação de direitos culturais. 

 
REFERÊNCIAS 

ARANTES, O. VAINER, C. MARICATO, E. Uma estratégia fatal: a cultura nas novas 
gerações urbanas. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000, pp 11-74. 

ARANTES, O. VAINER, C. MARICATO, E. Pátria, empresa e mercadoria. A cidade do 
pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000, pp 75-103. 

BOURDIEU, P.  O poder simbólico. Lisboa: DIFEL/Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989. 

CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: morar e cozinha. Petrópolis: Vozes, 2003. 

CUNHA FILHO, F. H. Direitos culturais como direitos fundamentais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Brasília: Brasília Jurídica, 2000. 

DAGNINO, E. Os anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

ESPINHEIRA, G. Cultura, cidade e democracia: o jogo da cultura no mundo contemporâneo.   
IV Ciclo de Debates sobre Políticas Culturais – Políticas Culturais para as Cidades. Mesa 
“Políticas Urbanas e Cultura”. Salvador, Conselho de Cultura, Bahia, 13 de ago.2008. 

GOTTDIENER, M.  A produção social do espaço urbano. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1993. 

HARVEY. D. O direito à cidade.  New Left Review, nº53, 2008,  pp 73-89. 

HERINGER, R. R. Estratégias de descentralização e políticas públicas. In: MUNIZ, J.N; 
GOMES, E. C. (ed.). Participação Social e gestão pública: as armadilhas da política de 
descentralização. Belo Horizonte, 2002, p. 85. 

LEFEBVRE, H. A revolução urbana.  Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999. 

LEFEBRVRE, H. O direito à cidade.  São Paulo: Centauro, 2001. 

MONTE. C. N. C. Questão social, políticas públicas e a proteção aos direitos dos cidadãos: 
a execução do Programa Lagoas do Norte (PLN) e os Direitos Culturais, no bairro Poti 
Velho. Artigo produzido na disciplina Questão Social e realidade brasileira, no 
Mestrado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Piauí – UFPI, dezembro, 
2014. 

MORAES, M. D. C.  Ruralidades, cultura, e desenvolvimento, no Brasil: provocações para 
um debate necessário. Seminário Organização e Impactos da Cultura no 
Desenvolvimento Regional. Representação Regional/NE, Ministério da Cultura-MinC, 
Recife-PE, 28/8 2014, 14p. 

MORAES, M. D.C. Artesanato cerâmico no bairro Poti Velho em Teresina-Piauí; (Rede 
sociotécnica, agenda pública, empreendedorismo e economia criativa). Monografia. Curso 
de Formação de Gestores Culturais dos Estados do Nordeste. Universidade Federal Rural 
de Pernambuco/Fundação Joaquim Nabuco/Ministério da Cultura, Recife, 2013a, 138p. 

MORAES, M. D. C. Palestra Eixo III - Direitos culturais e cidadania. III Conferência 
Municipal de Cultura.  Maceió-AL,  8 a 10 de agosto de 2013b, 19 p 

MORAES, M. D. C. Mulheres do Poti (gênero, identidade, memória: arte cerâmica e 
economia da cultura). Projeto de Pesquisa. Teresina, 2011, 25 p.  

MORAES, M. D. C.; MONTE, C. N. C. PEREIRA. L. C. Cultura Barrial, Intervenções 
Urbanísticas e Direitos Culturais: quais direções? (o bairro do Poti Velho em Teresina – PI e 



 
 

 

                  

o Programa Lagoas do Norte). Trabalho apresentado no III Encontro Internacional de 
Direitos Culturais, 07 a 11 de outubro de 2014, Fortaleza – Ceará – Brasil. 

MORAES, M. D. C.; PEREIRA, L C. Poti Velho: espaços, tempos, e itinerários de uma 
comunidade pesqueira e oleira em Teresina-PI. Encontro Estadual de História, de 02 a 04 
de maio de 2012, Universidade Federal do Piauí, Teresina, 14 p. 

MOURA, M. G. B e LOPES, W. G. R. Lagoas da Zona Norte de Teresina e seus Entornos: 
uma análise ambiental. III ENCONTRO DA ANPPAS, 23 a 26 de maio de 2006, Brasília - 
DF 

OLIVEIRA, F. O Estado e o urbano no Brasil. Espaços e Debates. Revista de estudos 
regionais e urbanos. Junho/setembro de 1982. 

PEDRO, J. P. Direitos Culturais, o filho pródigo dos direitos humanos. Revista 
Observatório Itaú Cultural / OIC, n. 11 (jan./abr./S011). São Paulo, SP: Itaú Cultural pp 43-
48. 

PEREIRA, L. C. A canoa, o barro e o santo: memória e marcadores identitários no Poti 
Velho, Teresina-PI. Monografia de Conclusão de Curso. (Curso de Bacharelado em Ciências 
Sociais) Universidade Federal do Piauí. Teresina: UFPI, 2014.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA.   Projeto de reassentamento econômico e 
social dos oleiros do Poti Velho. Teresina, 2011b, 24 p. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA. Relatório de Desempenho, 2014. Programa 
Lagoas do Norte (PLN). SEMPLAN, 2014. 

PIOVESAN, F.  Direitos humanos globais,  justiça internacional e o Brasil. Rev. Fund. Esc. 
Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 8, V. 15,   jan./jun. 2000, pp. 93-110. 

ROCHA, S. C; ARAGÃO, A. L. Direitos culturais no Brasil e uma breve análise do Programa 
Cultura Viva. III Seminário internacional de Políticas Culturais de 19 a 21 de setembro de 
2012, Fundação Casa de Rui Barbosa,  

SILVA, J. A. Ordenação Constitucional da Cultura. Malheiros, Editores, 2001. 

SILVA, D. C. Contextualização: políticas públicas no Brasil. Jus Navigandi. 
http://jus.com.br/artigos/19158,  maio de 2001. Acesso em.13 de março de 2015. 

SMITH, N.; LEFAIVRE, M.  A class analysis of gentrification. In: B. LONDON; J. PALEN(ed.), 
Gentrification, Displacement and Neighbourhood Revitalization. Albany, State University 
of New York Press, 1984,  pp. 43-64. 

YÚDICE, G. A conveniência da cultura: usos da cultura na era global. Belo Horizonte: 
Editora UFMG, 2006. 

http://jus.com.br/artigos/19158

