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RESUMO 

Dentre as estratégias utilizadas pela indústria para aumentar o 
consumo dos objetos nas sociedades contemporâneas capitalistas, encontramos no 
design, uma ferramenta vital para a aceitação ou não desses objetos no mercado 
consumidor. Paralelamente à avalanche de objetos colocados no mercado de forma 
massificada, artesãos disputam espaço com objetos industrializados nas prateleiras 
das lojas de decoração, confeccionando peças em cerâmica em pequenas 
quantidades. O objetivo deste trabalho foi verificar como ocorre a comunicação do 
design nos objetos em cerâmica com características étnicas produzidos de forma 
artesanal nas sociedades contemporâneas capitalistas, sustentando a hipótese de 
que o artesão, quando transforma essa atividade em profissão, necessita do 
conhecimento de regras básicas do sistema mercantil, em que fatores como a 
moda, design, tendências, posicionamento do objeto, dentre outros, interferem na 
aceitação ou não dos produtos artesanais dentro desse mercado globalizado. Para 
estruturar nossa hipótese, além da pesquisa bibliográfica que nos deu sustentação 
teórica, estudamos o artesanato em cerâmica produzido na Vila de Icoaraci - PA, 
conhecido mundialmente como “cerâmica marajoara”, fazendo um contraponto com 
produtos artesanais confeccionados no Estado da Bahia.    
 
Palavras-chave: Design; Artesanato; Cerâmica; Sociedades de consumo 

 
 
 

ABSTRACT 

Among the strategies used by industries to enhance the consumption of goods in 
contemporary capitalist societies we may find the design as vital tool for the 
acceptation or not of such goods in the consumer market. Along with the “avalanche” 
of goods introduced in the market in a massive way, craftsmen dispute room with 
industrialized products on decoration store shelves, manufacturing ceramic parts in 
low quantities. The aim of such paper was to verify how design communication 
occurs in ceramic objects with ethnical characteristics produced by craftsmen in 
contemporary capitalist societies, sustaining a hypothesis that the craftsmen, when 
he transforms such activity into a profession, needs the knowledgement of basic 
rules in the trading system, in which factors such as fashion, design, tendencies, 
object positioning, among others, interfere in the acceptation or not of craft products 
inside this globalized market. To structure our hypothesis, besides bibliographic 
research, which furnished us with theoretical support, we have studied ceramics craft 
produced in the village of Icoaraci-Pa, worldly know as “Marajoara ceramics”, making 
a counterpoint with craft products manufactured in the state of Bahia. 

        

Key-words: Design; Craft; Ceramics; Societies of consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A segunda metade do século XX foi caracterizada por 

acontecimentos marcantes realizados em curtos espaços de tempo. A 

velocidade com que ocorreram essas transformações, principalmente nas duas 

últimas décadas, foram assinaladas por significativas mudanças do cenário 

econômico e político do mundo, acarretando transformações sociais que 

interferiram diretamente no cotidiano individual e coletivo das pessoas.  

O espaço alcançado pela tecnologia dentro desse contexto 

proporcionou a expansão da informação e da comunicação, levando fatos em 

tempo real para lugares diversos e distantes. Esse avanço tecnológico 

provocou restruturações em vários segmentos da sociedade, exigindo um novo 

posicionamento do cidadão diante dessa realidade.  

O setor industrial ampliou-se, alcançando elevados números tanto 

em produção quanto em diversificação de produtos. Vencidas as distâncias 

geográficas em virtude da melhoria e da segurança dos meios de transportes, 

as fábricas deslocam-se para outros lugares e países em busca da diminuição 

dos custos e aumento dos lucros.  

A publicidade surge como forte aliada da indústria provocando 

necessidades não identificadas pelo seu público-alvo, dando vazão à 

enxurrada de produtos criados sistematicamente e colocados no mercado 

consumidor todos os dias, sedimentando o conceito de que o novo é melhor 

que o antigo. 

Diante dessa realidade atual, vamos encontrar a produção de 

objetos feitos artesanalmente por profissionais que trabalham num sistema 
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produtivo muito semelhante ao de seus antepassados do final do século XIX, e 

tentam disputar espaço na mente do consumidor, competindo com  os 

produtos industrializados.  

O que há de especial nestes produtos, concebidos geralmente por 

uma só pessoa, para estarem posicionados ao lado de objetos produzidos em 

série? Pode o design destas peças ter uma influência significativa a ponto de 

torná-las competitivas, dentro do sistema capitalista, trazendo uma renda digna 

para quem as produz? Indagações dessa ordem fazem parte do conteúdo 

deste trabalho. Para obtermos respostas a estas questões, fomos buscar na 

trajetória histórica dos objetos, alguns elementos que deram sustentação 

teórica ao entendimento do processo de transformação destes objetos em 

mercadorias. Analisamos o início do sistema industrial e a posterior 

massifcação dos produtos originários deste setor para encontrarmos as 

premissas básicas que serviram de apoio no desenvolvimento da hipótese 

dessa dissertação. 

Posteriormente, verificamos como ocorre a produção do artesanato 

étnico produzido na Vila de Icoaraci. Essa análise serviu para sustentar as 

questões levantadas nesse trabalho. A escolha desse artesanato deveu-se à 

importância que os artesãos dessa Vila tiveram, na economia local e na 

difusão da cultura da região amazônica, a partir do momento em que inseriram 

nas suas peças formas e grafismos com características étnicas. 

Essa forma de conduzir a pesquisa nos pareceu a mais adequada 

para chegarmos ao nosso objetivo: detectar se o design, dentro da atividade 

artesanal, cria um canal de comunicação com o seu público-alvo, a ponto 

deste querer consumir os objetos produzidos. 
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Escolhemos um conceito de design  mais amplo e abrangente, que 

ultrapassa os limites da forma e do grafismo, diferenciando o produto final 

como um objeto em uso visto não somente pela ótica de quem o produz. 

Rejeitando a visão de que o design pode ser conceituado de um único ponto 

de vista ou de valores. 

Esse trabalho foi desenvolvido em três etapas. Na primeira 

realizamos uma pesquisa bibliográfica buscando encontrar apoio teórico e 

informações registradas sobre o assunto; esse material foi coletado em 

bibliotecas e instituições ligadas à pesquisa demográfica e socio-econômica. 

Em Belém pesquisamos no Museu Goeldi, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, SEBRAE, Comissão Demarcadora de Limites e 

Universidade Federal do Pará; em Salvador, no SEBRAE e Instituto Mauá; e 

em Brasília, no SEBRAE.  

A segunda etapa constou de uma pesquisa de campo, sendo as 

informações coletadas da seguinte forma: foram realizadas entre maio e julho 

de 2000,  entrevistas com ceramistas de duas cidades localizadas no Estado 

da Bahia. Ibirataia, em que percebemos um processo evolutivo ocorrido no 

sistema de produção, quando os objetos passaram a ser confeccionados numa 

estrutura semi-industrial, e Rio Real, em que verificamos a atividade sendo 

exercida no seu estado mais puro; a artesã entrevistada realiza todo processo, 

desde a criação das peças até a sua venda. A opção de estudarmos a 

produção dos artesãos deste Estado deveu-se ao fato de podermos coletar 

informações significativas que nos deram subsídios para fazermos um 

contraponto com a cerâmica étnica produzida em Icoaraci. Na cidade de 

Salvador, dentro do mesmo período, realizamos também, entrevistas com 
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profissionais formadores de opinião (arquitetos e decoradores ) e visitamos as 

principais lojas de venda de artesanato.  

Em Belém, entre novembro de 1998 e dezembro de 1999, 

participamos das discussões promovidas pelo SEBRAE, SETEPS e Museu 

Goeldi sobre as ações programadas para o artesanato em cerâmica étnica de 

Icoaraci. De novembro de 1999 a dezembro de 2001, realizamos em Belém e 

Icoaraci entrevistas com artesãos e pesquisas junto as lojas de venda de 

artesanato. O conteúdo deste material foi registrado por meio de anotações em 

cadernetas de campo, gravações em  fitas K7 e fotografias. O critério utilizado 

para a escolha dos artesãos na Vila de Icoaraci se deu em virtude da 

significativa participação de cada um desses profissionais no processo de 

criação, difusão e solidificação do artesanato étnico em cerâmica produzido 

nesta Vila. O roteiro das entrevistas e visitas realizadas nessa pesquisa foi 

direcionado para identificarmos a relação que ocorre entre alguns pontos que 

consideramos significativos dentro do sistema de produção dos objetos 

artesanais em cerâmica e que podem aumentar as vendas dos artesãos, tais 

como o processo de criação, a comunicação pela forma, a ambiência e o 

posicionamento do produto para venda.  

A proposta de pesquisar o design como elemento de comunicação 

dos objetos aplicando esse conceito na cerâmica étnica produzida na Vila de 

Icoaraci, surgiu em virtude da região amazônica, especialmente os Estados do 

Pará e Amapá, possuírem um acervo considerável de objetos em cerâmica, 

deixados por civilizações indígenas extintas antes da chegada dos europeus à 

região. No entanto, a produção de objetos artesanais com características 

étnicas sofreu uma interrupção de quase quinhentos anos e foi retomada na 
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segunda metade do século XX, por meio das experimentações realizadas 

pelos artesãos de Icoaraci,  recriando objetos em cerâmica que mantiveram as 

características conceituais, mas com forma e design diferenciados. A distância 

que separa os objetos produzidos na era pré-colombiana dos atuais é temporal 

e de valores, porém existem elementos que os unem - como um apurado 

senso estético, aliado as habilidades na criação e domínio da técnica na 

execução das peças. 

A terceira etapa deteve-se na análise dos dados levantados durante 

a pesquisa de campo e no cruzamento dessas informações com a sustentação 

teórica. Nesse momento desenvolvemos a base de apoio da nossa hipótese de 

que os objetos artesanais em cerâmica com características étnicas, mesmo 

respeitando-se as especificidades regionais, não podem se distanciar das 

transformações e tendências que ocorrem no mercado consumidor. É nesse 

campo onde fatores como o conceito do produto, as características técnicas, a 

origem dos objetos, a trajetória do artesão, dentre outros, fazem a diferença no 

momento da compra pelo consumidor final. Com isso descobrimos se o design, 

enquanto forma e elemento de comunicação, possui valor agregado 

significativo que justifique um pensamento mais cuidadoso na criação e 

confecção dos objetos artesanais. 
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1.  PREMISSA: SOBRE OS OBJETOS ARTESANAIS  

A interferência na forma e no desenho dos objetos para caracterizar 

a sua origem e com isso agregar-lhes valor não é uma prática recente. Na 

França, do século XVII, monarcas como Luís XIV investiram alto na formação e 

produção de objetos que marcassem o seu reinado. Naquele momento 

buscavam-se quantidade e qualidade aliadas a um estilo e conceito. Escolas 

de artesãos foram criadas para atender aos pedidos patrocinados pela coroa. 

Tal iniciativa foi copiada por outros reinados, aumentado as encomendas junto 

aos artesãos e artistas. O investimento em tecnologia demonstrava uma busca 

para a superação das especiarias vindas da China, principalmente na 

cerâmica. Adaptar-se à nova realidade era necessário. O sistema produtivo foi 

sendo aprimorado. Criam-se moldes e cadernos de desenho que eram 

reproduzidos para facilitar a confecção das peças. Gradativamente, o artesão 

vai perdendo o controle sobre o processo produtivo e pessoas menos 

qualificadas começam a realizar as tarefas baseadas nos desenhos destes 

manuais.  

A insatisfação com os preços absurdos que as mercadorias 

alcançaram, aliada às novas descobertas da navegação marítima, fez com que 

as nações, agora com mais dinheiro e poder, mudassem a geografia dos 

pontos comerciais do Mediterrâneo para o Atlântico. Desde o século XVI, 

navegadores ousados buscavam especiarias no Oriente. A descoberta de 

caminhos lucrativos em direção às Índias tornou quase obsoleta a rota pelo 

Mediterrâneo. Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra se beneficiaram 

de suas posições geográficas para estimular suas economias.  
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Mesmo sendo, a princípio, patrocinados por monarcas, em meados 

do século XVII, os artesãos eram bastante solicitados pelas companhias 

comerciais. Para elas, a forma e os desenhos dos objetos, aliados à qualidade 

agregavam valor na comercialização destes produtos.  

No século XVIII, o processo de produção artesanal vai sendo 

rapidamente desmontado à medida que as máquinas avançam na direção da 

produção dos objetos. O domínio do artesão sobre toda a cadeia produtiva já 

estava sendo enfraquecido com a formação das corporações fechadas, e 

tornando-se um caminho sem volta, pelo menos nos padrões vigentes de 

produção.  

Havia interesse, por parte dos primeiros investidores neste setor, de 

que a dependência do conhecimento para a produção dos objetos não 

recaísse em uma só pessoa. Era necessário desmontar este processo para 

torná-lo eficaz; uma vez que investir em treinamentos longos, característica do 

sistema produtivo artesanal, não fazia parte das estratégias adotadas pela 

atividade industrial. O homem passou a ser mais um elemento dentro da 

engrenagem do sistema e quando tinha algum problema, podia ser facilmente 

substituído, sem grandes perdas tanto em relação ao tempo quanto ao 

dinheiro. Era mais rápido e econômico treinar uma pessoa  para realizar 

tarefas repetitivas do que ensinar-lhe todo o processo produtivo e seus 

segredos. 

A ascensão de novas classes sociais, como a burguesia, gerou uma 

demanda dos produtos industrializados, estendida além dos limites do 

continente Europeu. O intenso tráfego naval entre as colônias e Estados 

emergentes, além do interesse pelo novo acabariam por justificar os 
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investimentos no setor industrial, no qual se percebeu que a estética poderia 

ser aliada da tecnologia para criar elementos de sedução nos produtos. A 

oferta cada vez mais crescente de produtos a serem consumidos, e o dinheiro 

circulando mais intensamente fizeram brotar novos hábitos que foram 

incorporados e repassados para as gerações seguintes.  

Uma euforia tecnicista e futurista permeava cada vez mais o senso 

comum. Consumir produtos industrializados passou a ser sinônimo de 

atualização e modernidade. Para o sistema do capital, era interessante e 

fundamental que tais hábitos de consumo se espalhassem rapidamente por um 

número cada vez maior de pessoas, tendo em vista que, na sua essência, o 

lucro provinha da quantidade de produtos adquiridos  por este público. O 

artesão passou a ter diante de si uma máquina que fazia o seu trabalho com 

muito mais rapidez e que nunca se cansava. Competir com o desejo do 

consumidor neste cenário era desmotivador. 

A migração do homem do campo para as cidades e as mudanças 

sociais ocasionadas pelo emprego na indústria trouxeram reflexões, por parte 

de vários setores, que resultariam em uma série de ações e movimentos 

questionadores do novo quadro que estava se formando. Assim foi no meio 

artístico, no setor da produção de objetos para decoração e utensílios 

domésticos, na arquitetura e no urbanismo, aparecendo novas células de 

conhecimento conforme a vida na cidade ia se estabelecendo. 

Um dos movimentos mais importantes surgidos no século XIX foi 

Arts and Crafts, com o objetivo de dividir a arte em duas linhas distintas: arte 

pura e arte aplicada, que se mostraram como arte maior e arte menor, 

transformando-se, posteriormente, em belas-artes e artesanato. Os objetos 
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produzidos em escala industrial foram denominados de arte decorativa e arte 

industrial. 

A segunda premissa expressada por este movimento era bastante 

utópica, pois, em função das críticas lançadas contra a baixa qualidade dos 

objetos industriais, pregava a volta ao sistema artesanal, acreditando assim 

que os objetos confeccionados desta  maneira manteriam a sua autenticidade, 

por mais que fossem feitos em série. Mesmo sendo um movimento importante, 

não avançou muito em função da dinâmica empregada pela indústria bem 

como  pela necessidade por parte do homem do novo. 

Era de se esperar que nos países onde a indústria emergia com 

brutal velocidade viessem as primeiras reflexões sobre o novo modelo de 

economia que se instalava. Essas inquietações eram refletidas nos objetos, 

espelhando na sua forma os pensamentos estéticos vigentes. Neste momento, 

a produção dos objetos se divide em duas categorias básicas. A dos objetos 

de uso doméstico, cuja durabilidade e utilidade deveriam-se sobrepor ao 

desenho e à aparência. E a dos objetos de uso decorativo, muito próxima ao 

mercado da moda e da arte, em que a variação do gosto pessoal e das 

massas tornaram-se intencionalmente voláteis - interessando esse segundo 

caso  mais particularmente para este trabalho. 

Assim, os primeiros objetos - destinados à utilização doméstica - 

levavam em consideração valores estéticos, porém estes elementos visuais 

estavam subordinados à viabilidade comercial do produto. Os desenhos eram 

aplicados ao processo e não, como em muitos casos, derivados dele. 

(HESKETT, 1997, p.18)  
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A demanda dos objetos industriais rivalizava com o conceito da 

tradicional produção de objetos artesanais, como móveis, cerâmica e produtos 

feitos de metal. Como estratégia, a indústria se apoderou deste conceito e os 

aplicou na produção em série; assim, uma camada maior de pessoas teria 

mais acesso a esses produtos. Por tradição, o ornato e a decoração eram 

demonstrações claras da destreza e habilidade do artesão. Estes elementos 

valorizavam estética e economicamente os objetos, nesta ordem. Desta forma, 

foi um bom negócio para a indústria se apropriar desses elementos e aplicá-los 

aos seus produtos, agregando um alto valor econômico e mostrando 

esteticamente que tais objetos pareciam ser de execução bem mais complexa 

do que na realidade eram. Isso justificaria um preço bem mais elevado, 

aumentando significativamente a margem de lucro. 

Nesse contexto, surge na Escócia, ainda no século XIX, um 

segundo movimento que logo se tornaria estilo, no qual os princípios básicos 

da artesania criaram um diálogo com a produção industrial. Inspirado nas 

descobertas da botânica e nas formas da natureza, surge o estilo Art Nouveau. 

O vidro, o ferro, o bronze e outros metais de fácil fundição e reprodução 

serviam de matéria-prima para os objetos criados pelos precursores deste 

movimento. Ao mesmo tempo, a evolução da tipografia consegue reproduzir 

obras dos artistas da época, como Toulose-Lautrec, que foram rapidamente 

absorvidas pela publicidade, atividade que aparece devido à necessidade de 

se divulgar os produtos industrializados em busca da ampliação de mercado. 

No pano de fundo do Art Nouveau estava a idéia de que, massificando 

elementos considerados requintados, presentes somente em peças mais 

elaboradas feitas artesanalmente e disponíveis para classes sociais 
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privilegiadas, o nível cultural das pessoas estar-se-ia elevando. Desse modo, o 

estilo Art Nouveau caminhava de mãos dadas com as necessidades daquele 

momento, pois se encaixava bem com o surgimento de equipamentos urbanos 

e privados, tais como bondes, metrôs, telefones e máquinas de escrever, 

dentre outros. Assim, os símbolos da modernidade estariam presentes em 

todos os lugares e seriam vistos por qualquer mortal. 

Ainda causando ondas de reflexões, surge, na Alemanha, já no 

início do século XX, um terceiro movimento, chamado de Werkbund, cujos 

princípios estavam assentados no Arts and Crafts, sem compactuar, porém, 

com a idéia do retorno ao processo produtivo artesanal. Defendia-se, o 

principio de  que os artistas deveriam trabalhar mais próximos da indústria para 

se obter um melhor desenvolvimento dos produtos, assim como na criação de 

mecanismos que viessem aprimorar as condições de trabalho dos operários. 

Com isso, artistas e artesãos estariam trabalhando lado a lado com o intuito de 

aumentar a qualidade de vida das pessoas. 

Por outro lado, nos Estados Unidos da América, as idéias de 

padronização e a aproximação mais intensa de arquitetos e designers1 como 

Frank Loyd Wright, encantados com as possibilidade que as máquinas 

ofereciam para a democratização das suas criações, ecoaram e encontraram 

pares tanto na Europa quanto no próprio Estados Unidos. Paralelo a isso, a 

indústria se preocupava em tomar algumas medidas que viessem  facilitar a 

padronização da produção, por exemplo, a criação de um sistema de porcas e 

parafusos. 

                                      
1 Os desenhistas industriais passam a ser chamados de designers a partir da recessão americana de 
1929 (HESKETT, 1997,p.107)    
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À medida que se configura mais solidamente o quadro industrial, a 

percepção dos grupos deste setor em relação à estética dos objetos 

produzidos também se transforma. A princípio, os objetos fabricados em série 

tinham como premissa funcionar, integrar-se ao sistema, para resolver seus 

problemas.  

Ao mesmo tempo, os projetistas encarregados de detalhar os 

objetos e analisá-los sob a ótica da sua produção não poderiam deixar de lado 

a preocupação com a facilidade e rapidez com que esses objetos deveriam ser 

montados, tendo em vista que o conceito  “time is money” começava a ser 

implantado e assimilado por toda a indústria. 

Os desenhos dos produtos eram elaborados de maneira a facilitar 
sua confecção. Dessa forma, não era mais importante produzir 
produtos com desenhos simplesmente decorativos, mas produtos 
com desenhos que facilitassem, também, a produção e montagem 
final. Com isso, impôs-se uma certa rigidez formal nos produtos 
industriais produzidos no início do século    (MORAES, 1997, p.31)  
 

O mundo reestruturava-se rapidamente. Os conceitos sobre a 

produção dos objetos, também. O pensamento de Marx entranha-se no leste 

Europeu, e foi colocado em prática na URSS. Eclode a Primeira Grande 

Guerra, abrindo caminho para a indústria bélica. A derrota alemã no conflito e 

a situação humilhante a que esta nação foi submetida provocaram reações 

internas no país, fazendo surgir uma linha de pensamento sobre o conceito de 

arte aplicada. Esse movimento provocou o aparecimento da Bauhaus, 

idealizada por Walter Gropius, que encontrou espaço numa Alemanha 

destroçada. A idéia básica se propunha implantar uma escola em que a linha 

mestra estava pautada na união da arquitetura, da pintura e da escultura na 
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construção de um mundo futurista; uma tentativa de agrupar Arte Aplicada e 

Belas Artes. 

A Bauhaus teve o mérito de tentar unir o artista ao artesão e de disseminar, 

por meio da produção em massa, a forma moderna de conceber os objetos, 

dando status para o termo design. Projetos foram criados, principalmente no 

mobiliário, que se tornaram clássicos na arquitetura de interiores. Antes de ser 

fechada pelo regime nazista, a Bauhaus contribuiu de maneira significativa 

para a forma de pensar do mundo ocidental em relação à estética, à 

funcionalidade e ao consumo dos objetos industriais.  

Ainda na primeira metade do século XX, as cidades estavam em 

pleno crescimento, assim como o conforto que as novas descobertas vinham 

proporcionando aos seus habitantes, como, a eletricidade, o metrô, o elevador, 

o automóvel, dentre outras invenções. O despertar do novo provoca uma 

euforia em busca dos elementos da modernidade proporcionados pelo avanço 

da indústria. Não obstante, idéias contestadoras ao movimento industrial e os 

problemas sociais que esse sistema poderia gerar faziam-se presentes. Apesar 

disso, mais objetos vão sendo criados e elementos simbólicos são agora mais 

recorrentes. 

O sistema de consumo altera-se após a Primeira Guerra Mundial. 

Henry Ford já aplicava, na primeira década do século XX, suas teorias de 

produção para fabricar seus automóveis. Aumenta o número de adeptos desse 

conceito administrativo, provocando um redirecionamento no processo 

produtivo. Em 1935, as geladeiras ganham novos ares e formato a partir do 
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projeto de Raymond Lowey2, tornando-se um sucesso de vendas com forma e 

cores inovadoras. O sistema para a exposição e venda dos produtos requer 

uma abordagem mais persistente e constante. Busca-se  uma padronização do 

gosto por meio de uma linguagem única expressada na forma do objeto, 

embalagem, displays e o seu anúncio ao público. Os produtos criados 

precisariam ter, além da sua função, um conceito.   

Com a ampliação e popularização dos meios de comunicação, a 

publicidade profissionaliza-se, tornando-se peça fundamental para o 

funcionamento mais eficaz da engrenagem capitalista. Para Baudrillard (1997, 

p. 180), O que a publicidade acrescenta aos objetos, sem que eles não seriam 

o que são - é o calor!! Qualidade moderna que já havíamos reconhecido como 

sendo mola da ambiência. 

 A partir desse momento, os objetos utilitários entram em outra 

dimensão, não mais a de cumprir uma simples função, e sim, de maneira mais 

participativa, integrar-se à vida de quem os compra, de forma mais intensa e 

simbólica. 

O design aparece agora como elemento agregador de valor na 

configuração do sistema, servindo também como elemento que potencializa a 

função do objeto, além de reconfigurá-lo por meio de várias fontes, inclusive 

estéticas. A forma, a cor, a textura, tudo isso faz parte do arsenal de símbolos 

que são aplicados aos objetos para saírem em busca de seus potenciais 

consumidores. 

                                      
2 Com o sucesso alcançado na venda desse produto, Loewy aumenta consideravelmente o seu prestígio como 
projetista, tornado-se um ícone na história do desenho industrial americano, ver HESKETT, John, Desenho 
industrial. Rio de Janeiro, José Olympio, 1997.  
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Assim, o sistema se configura como um todo e a necessidade de 

aquisição dos produtos não se dá, no primeiro momento, somente por uma 

necessidade interna de quem os consome, mas o desejo de comprar acontece 

também por meio de um impulso externo, em que o objeto é apresentado de 

uma maneira sedutora. O consumidor passa a ser atraído de várias formas, o 

design e a ambiência são algumas dessas formas, criando no indivíduo 

desejos inexistentes. A publicidade e o objeto passam a andar juntos e é 

quase impraticável pensar que um objeto possa fazer parte do universo 

capitalista da circulação de mercadorias e, com isso, alcançar o consumidor, 

sem que o mesmo utilize as estratégias da publicidade3.  

O design, portanto, passa a ser um elemento crucial para que o 

objeto se transforme em bem desejável e consumível. Mesmo que a sua 

essência mais purista - melhorar a função através da forma - seja considerada.  

Atrelado à palavra industrial, o design sempre esteve associado à 

produção em larga escala. Notamos esse conceito claramente por meio de sua 

definição pelo International Council of Societies of Industrial Design, ICSID, 

reconfigurado após 35 anos da sua primeira versão (1961) que está publicada 

no conteúdo do Programa Brasileiro de Design - PBD - do Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo, MICT. Brasília, 1995, em que:  design 

industrial é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar as propriedades 

formais dos objetos produzidos industrialmente. Por propriedades formais não 

devem entender apenas as características exteriores mas, sobretudo, as 

relações estruturais e funcionais que fazem de um objeto (ou de um sistema de 

objeto) uma unidade coerente, tanto do ponto de vista do produtor como do 

                                      
3 Canclini se refere ao discurso publicitário como sendo um elemento que instaura novos significados 
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consumidor. O design abrange todos os aspectos do ambiente humano 

condicionado pela produção industrial.  

No entanto, o significado do termo design ainda suscita, nos dias de 

hoje, dúvidas sobre a sua essência. Esse conceito adotado pelo ICSID mostra 

uma visão limitada e sobretudo periférica, estando inserido dentro de um 

sistema   industrializado  sedimentado,   fator  característico dos países ricos. A 

 

abrangência deste termo pode ser amplificada se fizermos uma relação 

interdisciplinar do design com outras áreas de conhecimento, tais como 

arquitetura, comunicação e artes. Precisamos entendê-lo não somente como 

um elemento estético e funcional que quando aplicado ao objeto pode agregar-

lhe valor, tornando-o mais atraente, mas também como,  um conjunto de 

atitudes materializadas por meio de uma série de ações, inclusive publicitárias, 

que acabam por criar uma comunicação abrangente entre o objeto e o seu 

público, transformando o produto em conceito. Design é imagem e imagem é 

postura. O objeto criado é um elemento neste contexto, e não o elemento. 

Veremos com mais detalhes a aplicabilidade desse conceito mais à frente. 

Não podemos confundir aqui esse conceito com o de marketing, em 

que após o término da Segunda Guerra começou a tomar corpo e estabelecer 

seus princípios. Nas décadas de 50 e início de 60, o mundo sentiu um rápido 

crescimento econômico, quando importantes invenções, como a televisão, o 

computador, as lojas de departamento, dentre outras, ampliaram o mercado de 

trabalho e propiciaram a expansão dos investimentos. 

Nesse período o marketing desempenhou três importantes papéis:  

                                                                                                                    
as peças artesanais (1983, p. 107)  
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Primeiramente, controlou o caráter das necessidades 
emergentes dos consumidores, traduzindo-as em produtos 
apropriados. Em segundo lugar, contribuiu para o crescimento 
dos valores de consumo através de despesas maciças em 
propaganda e promoção. Em terceiro lugar, criou novas formas 
de distribuição em massa, a fim de garantir que os bens e 
serviços estivessem disponíveis e pudessem ser adquiridos por 
grandes grupos de pessoas (KLOTER, 1980, p.554).  

 
Foi um momento em que a capacidade do aparelho produtivo 

superava a capacidade de consumo do mercado. Esse problema foi entregue 

ao marketing, afirma (KLOTER, 1980, p. 555). De fato, o próprio marketing foi 

uma grande inovação no âmbito das relações sociais de produção e consumo.  

As empresas que mais cresciam geravam mais empregos e renda no mercado, 

além de satisfazerem as necessidades e anseios de um público cada vez mais 

ávido por consumo. E essas empresas eram as que mais faziam uso do 

marketing. 

Esse modelo de marketing identificado com o problema da formação 

de demanda atinge seu apogeu nas décadas de 70 e 80, quando, em meados 

desta, de novo inovações tecnológicas e científicas emergem e transfiguram o 

ambiente social. Subjacentes a essas mudanças ambientais, a telemática, as 

telecomunicações e a microeletrônica se destacam como os pilares 

tecnológicos fundamentais da nova realidade emergente. 

No caso do design vamos vê-lo, também, associado à solidificação 

dessas ações por meio de uma marca, que passa a funcionar como um 

parâmetro de referência para o consumidor. Uma série de novos produtos 

podem ser ofertados, criando um leque maior de oportunidades de negócios e 

aumentando suas chances de consumo quando colocados no mercado através 

da assinatura da marca. A aplicação dessa  estratégia de venda passa a ser 

utilizada nos mais variados tipos de produto, da pasta de dentes ao automóvel.  
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A comunicação da marca com seu público ocorre de diversas 

formas, porém ganha identidade e quase sempre se materializa por meio de 

uma representação gráfica. Não que uma marca se torne conhecida ou 

consiga estabelecer-se como tal somente por padrões estéticos expressos 

graficamente, mas, por meio de um conjunto de fatores, como vimos no 

parágrafo anterior, associado a sua materialização gráfica, que conceituam e 

agregam o valor simbólico da marca ao objeto. 

  

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que sem publicidade e marca, 
portanto sem comunicação, em situações normais de vida 
capitalista, um produto não pode ser transformado em mercadoria. 
Por conseqüência, a realização do valor e a própria reprodução 
capitalista encontram-se comprometidas em um patamar 
comunicacional (RUBIM, 2000, p. 31).  
 

Os objetos agregados a uma marca forte possuem grandes 

possibilidades de despertarem vontades antes inexistentes.  

Quando os produtos alcançam um nível de tecnologia equivalente 

entre si, o design pode fazer uma grande diferença para a identificação do 

consumidor com o produto. A lei é inexorável: uma firma que não cria 

regularmente novos modelos perde em força de penetração no mercado e 

enfraquece sua marca de qualidade numa sociedade em que a opinião 

expontânea dos consumidores é de que, por natureza, o novo é superior ao 

antigo (LIPOVETSKY, 1999, p.160). 

A relação que podemos estabelecer entre marca e artesanato está 

pautada na figura do artesão, que ao assinar suas peças estabelecem o seu 

nome como sendo a marca do produto. Podemos fazer um paralelo dessa   

afirmação de Lipovetsky com o artesanato, em que para a manutenção da 
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marca/nome do artesão, este não pode limitar-se a repetir as peças já criadas, 

a ponto de estagnar a venda. O gosto do consumidor não é, necessariamente, 

estático; muda de acordo com algumas variáveis, a moda é uma delas. 
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3. CONTEXTO: OS OBJETOS ARTESANAIS CERÂMICOS E O 

ARTESANATO ÉTNICO CERÂMICO NA AMAZÔNIA E NA VILA DE 

ICOARACI 

 

Posteriormente aos primeiros indícios de pinturas rupestres e 

esculturas encontrados na Europa ocidental no período paleolítico4, 

representações semelhantes são realizadas na Amazônia, em que civilizações 

pré-colombianas e indígenas expressavam-se por meio de inscrições nas 

paredes e confecção de objetos. 

A presença do homem na Amazônia brasileira é bastante remota. 

Pesquisas realizadas pela antropóloga norte-americana Roosevelt (1990) 

apontam vestígios da presença humana, a partir do ano 9000 a.C. Pinturas 

rupestres realizadas em cavernas e abrigos localizados no baixo Amazonas, 

próximo às cidades de Monte Alegre e Prainha (FIGURA 01) servem de base 

para comprovar a antiguidade da arte pré-histórica nesta região. 

 

  

                                      
4 Considerando as pinturas rupestres  encontradas no Sul da França e Norte da Espanha, entre vinte 
e doze mil anos da data atual.(UPJOHN,WINGERT e MAHLER, 1979, p. 32). 



 

 

32 

 

 
FIGURA 01 : Pinturas rupestres da Serra da Lua, em Monte Alegre (PA). 

 
São esse indícios deixados não só pela pintura rupestre, mas 

também pelos objetos que permitem observar uma diversificação na linguagem 

simbólica e fortes crenças no mito, expressadas pela forma, desenhos e 

pinturas dos objetos. 

Diferentemente da arte contemporânea, cuja característica principal 

é ser individualista - o que significa que para analisá-la temos que levar em 

conta os conceitos de liberdade, originalidade e criatividade - a produção 

artística indígena revelava-se de forma coletiva, prevalecendo a simbologia que 

os objetos carregavam em si e sua influência perante as tradições do grupo, e 

não o potencial criativo de quem as produzia. Para SCHAAN (1997, p.17) nas 

comunidades indígenas, a arte se expressa invariavelmente em objetos que 

possuem utilidade para o grupo. Não existe o objeto artístico sem função 

social.   
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Assim, a confecção dos objetos se dava em decorrência das 

necessidades do grupo e eram repassadas por tradição oral de geração em 

geração. 

A argila foi a matéria-prima mais utilizada por essas culturas que se 

destacaram na Amazônia por meio de uma intensa produção e plasticidade 

nos objetos desenvolvidos.  

Várias são as culturas que tiveram uma participação significativa na 

ocupação da região Amazônica. Destacaremos às três que mais influenciaram 

os artesãos de Icoaraci.  

A cultura Tapajônica surgiu próximo ao rio Tapajós-PA,  afluente do 

rio Amazonas. A aldeia mais importante estava localizada na atual cidade de 

Santarém. Produziram objetos em cerâmica e pedra dentre outras formas de 

expressão. Sua ocupação nessa área se estendeu por mais de 180 Km2. 

Encontraremos nos objetos produzidos por esse grupo algumas características 

marcantes.  

A cerâmica da região de Santarém apresenta alto grau de 
tecnologia, perceptível na variedade das formas. É 
caracterizado pela  predominância do uso de aditivo CAUXI 
associado ao caco moído, pela confecção dos objetos por meio 
das técnicas de modelagem e acordelamento e pelo uso 
abundante de tratamentos de superfície plástico, marcados 
pelos modelados e incisos. A pintura é menos utilizada, 
apresentando bicromia (vermelho sobre branco) e tricromia 
(vermelho e preto sobre branco). As formas dos objetos são 
complexas, ocorrendo a representação de figuras humanas e 
animais, as quais possuem posição de destaque nos objetos e 
repetem-se regularmente, resultando em motivos homogêneos. 
(GUAPINDAIA,1999, p. 39)    

 

É recorrente nesses objetos a presença constante de elementos 

humanos e de animais, representados principalmente nos vasos cariátide - 

termo resgatado da arquitetura grega em função das semelhanças entre as 
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duas, haja visto que o vaso da cultura Tapajônica tem em sua base elementos 

que lembram as colunas gregas, em que figuras humanas sustentam os 

elementos da cobertura. Assim, vamos encontrar esses vasos com figuras 

antropomorfas e zoomorfas sustentando os elementos funcionais do vaso.  

Também aparecem com bastante freqüência os vasos com gargalo 

(FIGURA 02) que, devido à complexidade na sua forma, retratam o potencial 

criativo e o aprimoramento da técnica pelos oleiros deste grupo. 

Essa cultura desapareceu em meados do séc. XV ocasionada, em 

grande parte, pela chegada dos conquistadores europeus à região, que 

desestabilizaram o sistema indígena, provocando o caos político e 

organizacional.  

 

 
 
FIGURA 02 - Vaso com gargalo, cultura Tapajônica, rio Tapajós (PA). 
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A nordeste da região Amazônica e a sudoeste do estado do Amapá 

localiza-se o rio Maracá, pequeno afluente pela margem esquerda do rio 

Amazonas. Neste cenário, nas proximidades deste, habitou um grupo indígena 

chamado Maracá. Pouco se sabe a respeito da origem étnica dessa cultura, 

porém, os objetos deixados por esse grupo  possuem características bastante 

peculiares, com uma  produção direcionada em grande parte aos rituais, sendo 

as urnas mortuárias sua principal representatividade (FIGURA 03). 

A cerâmica assim como as técnicas utilizadas por essa cultura são 

bastante variadas e a matéria-prima é composta por diversos materiais:  além 

da argila vamos notar a presença do cariapé  (cinza da casca de árvore 

utilizada como antiplástico5).  

 

 

                                      
5 Ingrediente misturado a argila para dar consistência à cerâmica. 
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FIGURA 03 - Urna mortuária Maracá , rio Maracá (AP) 

 

Grande parte dos objetos encontrados são de pouco acabamento e 

as pinturas, quando aparecem, são nas cores amarela, preta ou vermelha. 

Nas urnas encontradas, percebem-se algumas características 

distintas, classificadas da seguinte forma: as antropomorfas, as 

antropozoomorfas, e as tubulares. Nas pesquisas realizadas neste sítio 

arqueológico pelos cientistas do Museu Goeldi, as urnas antropomorfas 

aparecem com mais freqüência e a representação da figura humana sentada 

em um banco é a forma mais recorrente, com características estéticas muito 

atraentes.  

A ilha do Marajó, localizada ao norte do Estado do Pará, ocupa uma 

área de 141.040 Km2, na foz do rio Amazonas. A ilha foi ocupada por culturas 

pré-colombianas entre os anos de 1100 a.C. e 1800 d.C. que estão divididas 

em cinco fases arqueológicas diferentes: Ananatuba, Mangueiras, Formiga, 

Marajoara e Aruã .  

A quarta fase é a Marajoara que se estabeleceu na ilha a partir de 

assentamentos de grupos de horticultores na região do Lago do Arari,  entre os 

anos 400 d.C. e 1300 d.C.  Como vimos foi essa fase que se tornou a mais 

conhecida. Os nativos são admirados não somente por sua engenharia 

aplicada nos Tesos - construções em terra que serviam de abrigo durante o 

período em que a ilha fica inundada - mas, principalmente, pela  riquíssima 

produção de objetos em cerâmica, de finos  detalhes e elevada elaboração 

plástica, utilizados em rituais e no consumo diário. A produção foi tão intensa 

durante o período da existência dessa civilização, aproximadamente mil anos, 
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que, ainda hoje pode-se encontrar restos cerâmicos em escavações 

arqueológicas de pouca profundidade ou mesmo a céu aberto.  

As peças de cerâmica arqueológica da fase Marajoara mostram-nos 

a existência de uma sociedade complexa que possuía rituais de passagem e 

culto aos mortos, o que se evidencia pelos enterramentos em grandes urnas 

funerárias (FIGURA 04). Dentro delas encontrou-se pequenos vasos, tijelas, 

tangas, além de ossos descarnificados. Toda essa produção é provável que 

tenha sido feita por especialistas e em grande escala, já que existem 

inumeráveis “tesos” funerários em torno do Lago Arari com restos cerâmicos 

da Fase Marajoara. 

Das três culturas aqui apresentadas foi a Marajoara que mais 

influenciou o artesanato étnico produzido a partir da década de 60 pelos 

artesãos da Vila de Icoaraci. 
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FIGURA 04 - Urna mortuária Marajoara, Ilha do Marajó (PA) 

 

Com o desaparecimento dessas culturas, a produção dos objetos 

em cerâmica étnica sofre uma interrupção. No entanto, com a chegada dos 

colonizadores portugueses no século XVII, a vocação da região para utilização 

da argila volta a ser explorada, desta feita nas casas de taipa necessárias para 

solidificação da presença do colonizador na região. A criação de cidades como 

Belém, exigia edificações mais sólidas, casarões para abrigar intendências e 

outras estruturas urbanas inspiradas nos modelos europeus. Tais ambições, 

demonstravam claramente as intenções da coroa com relação à ocupação da 

Amazônia. Pode-se perceber que havia uma intenção visível de assegurar a 

posse do território, são fornecidas determinações bastante claras e definidas 

de como e, em certos casos, onde fazer as vilas (DERENJI, 2001, p.10).  

A argila abundante na região facilitou a construção dessas 

edificações e, posteriormente, no século XIX, os tijolos cerâmicos queimados 

no forno ganham espaço no sistema construtivo, e as casas em taipa vão 

sendo lentamente abolidas. Em função da sua proximidade com Belém, e por 

possuir Igarapés (pequenos braços de rios)  ricos em argila de boa qualidade, 

a Vila de Icoaraci passa a produzir, no século XIX, tijolos em larga escala para 

atender  a demanda da cidade. No entanto, o fato que serviu de preparação 

para o surgimento do artesanato étnico em cerâmica na Vila foi o 

aparecimento, no final do século XIX e início do século XX, de olarias que 

trabalhavam com cerâmica utilitária, produzindo panelas, bilhas, moringas, 

penicos, dentre outros objetos de uso cotidiano.  

Vamos constatar isso através da trajetória da vida de Ciro Farias 

Croelhas, descendente direto de um dos fundadores das primeiras olarias a 
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produzir peças utilitárias para consumo doméstico na Vila de Icoaraci. Em 

entrevistas realizadas com Ciro, nascido em 11 de janeiro de 1965, 

observamos que a produção dos objetos utilitários no início do século tinha 

uma grande demanda. Seu avô, João Farias Croelhas, transformou-se num 

próspero produtor desses objetos, tornando essa atividade economicamente 

viável para o seu sustento e o de seus dependentes.  

Ciro já faz parte da quarta geração dessa família a trabalhar com 

cerâmica. Sua olaria é bastante conhecida na vila de Icoaraci e a maior parte 

da sua  produção ainda hoje, está voltada para as peças utilitárias, como vasos 

para plantas, alguidares e pratos. 

Fundada por seu bisavô em 1909, um ano após sua chegada ao 

Brasil, vindo da Espanha, a olaria tinha como proposta inicial produzir objetos 

utilitários a serem consumidos pelos habitantes locais. O grande mérito de seu 

bisavô foi a introdução do “torno” 6(FIGURA 05) para elaboração das peças 

 utilitárias, o que facilitou e aumentou a produção dos objetos. Naquela altura, 

João Farias Croelhas com apenas 13 anos de idade, acompanhou o pai nesta 

empreitada rumo ao Brasil.  

                                      
6 Instrumento que facilita a produção de objetos com formas cilíndricas e suas derivações. 
Anteriormente as peças eram feitas pela técnica indígena do “acordeamento”.  
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FIGURA 05 - Ceramista trabalhando no torno - Olaria do Espanhol, em Icoaraci (PA) 

As razões da escolha de Icoaraci como destino são desconhecidas 

por Ciro, mas talvez se tenha dado por que os ceramistas locais não 

utilizassem o torno e, portanto, o seu trabalho tivesse grandes possibilidades 

de prosperar, porém, o que ele nos conta é que seu bisavô já dominava o 

ofício de manipulação da argila na sua terra natal, e quando chegou a Icoaraci 

encontrou matéria-prima abundante e poucas olarias produzindo objetos 

utilitários. Para Ciro, esse seria um dos motivos para a fixação do seu bisavô 

na Vila, tendo em vista a possibilidade daquela atividade se transformar em 

negócio rendoso economicamente.  

Depois de ter se instalado e montado a olaria, seu bisavô retornou à 

terra natal para buscar o restante da família, deixando para o seu filho, João 
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Farias Croelhas, avô de Ciro, à administração do negócio. Sua volta ao Brasil, 

todavia, não aconteceu e depois o contato de João com seu pai na Espanha 

foi perdido. A partir deste momento e já com família constituída, João dá início 

a uma longa trajetória na produção de objetos em cerâmica na Vila de Icoaraci 

e sua olaria ficou conhecida como a “olaria do espanhol”, perdurando esta 

marca até os dias de hoje. Essa olaria se tornou peça fundamental para o 

reconhecimento do artesanato de Icoaraci e teve grande importância 

econômica para o contexto local.  

Entre os anos de 20 e 60, a produção da olaria era basicamente de 

bilhas, filtros de água, alguidares, tubos utilizados no sistema de esgoto das 

residências mais conhecido como “manilhas” e sanitários (penicos).  

 

Quase tudo o que era produzido destinava-se à comercialização no 

mercado do Ver-o-Peso7 em Belém. O transporte desses objetos era realizado 

através de barcos e canoas que aportavam em igarapés das proximidades. No 

auge da produção, José Croelhas chegou a gerar mais de 20 empregos 

diretos, um número considerável na época para a economia da Vila.  

A seqüência da atividade oleira foi seguida por um dos filhos de 

João Croelhas que também trabalhava com ele, chamado José Farias 

Croelhas, pai de Ciro. Depois de trabalhar durante muitos anos com seu pai, 

arrendou parte da olaria, assumindo-a totalmente após o falecimento de João. 

O processo de sucessão da olaria para José aconteceu gradativamente. No 

início, ele se limitava a trabalhar para o pai, aprendendo todo o processo 

                                      
7 Nome da feira livre o de está localizado o mercado de ferro - conhecido como mercado de peixe -
inaugurado em 1901que serviu de entreposto comercial, abastecendo a cidade de Belém com 
pescado, frutas, cerâmica, hortaliças, dentre outras coisas. Hoje, esse mercado aoinda é utilizado 
para esse fim ver mais detalhe em Arquitetura do ferro no Brasil (SILVA, 1983,p. 150)  
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produtivo. Para isso, recebia um salário mensal que dava para o seu próprio 

sustento. Mais tarde José constituiu família e precisava de um rendimento 

extra, foi quando o pai fez-lhe a proposta de trabalhar para a olaria até às 16 h.  

Depois desse horário, produziria peças para si, usando as instalações da 

própria olaria e ficando com o lucro obtido com a comercialização dessas 

peças. Motivado com a possibilidade de ter um aumento na sua renda, José 

começou a produzir as peças com uma velocidade muito maior, tornando-se 

um dos mais rápidos artesãos de Icoaraci, produzindo bilhas em grande 

quantidade, alcançando a marca de  60 bilhas/dia, enquanto que seu 

concorrente mais próximo não conseguia produzir 50 bilhas/dia. 

Em meados da década de 50, os produtos utilitários industrializados 

começaram a surgir no mercado e foram gradativamente tomando o espaço 

até então destinado aos produtos em cerâmica.  

Baldes de plástico, garrafas térmicas, louças sanitárias esmaltadas, 

até a popularização de equipamentos domésticos como geladeiras, 

transformaram hábitos e fizeram desaparecer costumes. Tal mudança teve 

reflexos diretos na produção.  

Já casado, José foi pai de cinco filhos: uma mulher e  quatro 

homens, dos quais três chegaram a  trabalhar na olaria, ajudando o pai. O 

segundo processo sucessório se deu de forma diferente. Enquanto trabalhava, 

José cedeu ao filho mais velho 30 % da olaria. Aos poucos, os outros dois 

filhos assumiram funções mais gerenciais e o pai entregou aos três filhos a 

olaria, que, posteriormente, foi administrada somente pelo filho caçula - Ciro - 

que continua sendo o seu proprietário até os dias de hoje.  
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Antes de assumir totalmente a olaria Ciro montou uma loja para 

comercializar as peças em cerâmica confeccionadas pelo pai. Ela funcionava 

em frente ao  prédio da olaria. Os rendimentos obtidos na loja eram somente 

de Ciro. Depois o local foi fechado, em virtude de sua dedicação à olaria.   

Vale aqui ressaltar uma característica na comercialização do 

artesanato de Icoaraci: o atendimento ao público pelo próprio dono do negócio. 

A contratação de funcionários/vendedores não é de praxe nesse tipo de 

atividade, por dois motivos básicos, relatados por Ciro. O primeiro, de ordem 

econômica: o custo de manutenção de um funcionário é alto para as 

características do negócio, só se justificando se houvesse um fluxo grande de 

consumidores desses produtos, o que não era o caso. O segundo motivo: o 

compromisso dos funcionários com o crescimento da loja, já que culturalmente 

a mão-de-obra local possui valores distantes da atitude empreendedora e 

comercial.     

Desde então, Ciro continua a produzir objetos utilitários, não mais 

com a mesma intensidade de outrora, porém, ainda se mantendo fiel às 

origens da olaria. Na sua produção atual quase não se vêem objetos pintados 

ou com incisões étnicas, com exceção das encomendas. Ele trabalha mais 

com a forma e a finalidade do produto. No momento, a linha em que há mais 

procura é a de vasos para orquídeas, seguidos de alguidares, utilizados 

principalmente pelos umbandistas (FIGURA 06) . Existe também uma procura 

recorrente de vasos para jardins. 
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FIGURA 6 - Alguidares produzidos na Olaria do Espanhol 

 

 

 

Ciro começou também a engajar-se no movimento político dos 

artesãos através das associações surgidas após a criação, em 1978, da 

Cooperativa dos Artesãos de Icoaraci- COARTI. O objetivo principal dessa 

cooperativa era agregar todos os artesãos autônomos para poder proporcionar 

uma maior profissionalização da produção. Com sua implantação, foi criada a 

possibilidade real desses artesãos de possuírem uma instituição jurídica que 

os representasse, além de facilitar o gerenciamento e escoamento dos objetos. 

Assim, grandes encomendas poderiam ser realizadas e comercializadas, pois 

a cooperativa daria o apoio logístico e burocrático, tais como a emissão de 

notas fiscais. No entanto, brigas políticas internas acabaram por minar as 

bases dessa cooperativa. A partir daí foram criadas várias associações, a 

ponto de existir, num determinado momento, sete associações de ceramistas.  
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Um dado interessante levantado por Ciro (que ajuda a esclarecer o 

aparecimento de um número tão grande de associações) é o fato de haver 

uma ajuda econômica prestada por órgãos oficiais dos governos estaduais 

(SETEPS) e federais (SEBRAE), geralmente custeando despesas (transporte, 

estadia, frete da mercadoria e espaço para expor) dos membros das 

associações em feiras nacionais. Ainda segundo opinião de Ciro, esse número 

crescente de associações teve um sentido inverso à sua aparente proposta 

inicial - o fortalecimento da classe artesã - pois,  as discordâncias freqüentes 

entre seus membros e entre as próprias associações, acabou por transformá-

las em ilhas isoladas com problemas graves de gerenciamento. 

Foi então que se optou pela criação de um Conselho para gerir 

todas essas associações; segundo Ciro, este conselho transformar-se-á em 

uma única associação, extinguindo as demais.  

Ciro chegou a participar com freqüência das discussões com os 

órgãos governamentais sobre assuntos relacionados ao artesanato em 

cerâmica. Participou de diversos fóruns e programas governamentais 

direcionados à cerâmica, foi um dos ceramistas  integrantes da equipe que 

participou do PARADESIGN, evento realizado pelo SEBRAE-PA, dentro do 

programa nacional de artesanato desenvolvido pelo SEBRAE- Nacional, de 

que falaremos na próxima parte.  

Um fato interessante tem sido a aproximação de Ciro a profissionais 

formadores de opinião, tais como arquitetos, decoradores e paisagistas. Esses 

profissionais têm encomendado com certa freqüência peças em cerâmica para 

utilizarem nos seus projetos. Ciro afirma também que a televisão, por meio das 
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novelas, ajudou no aumento das vendas, principalmente no início da década 

de 90 em que apareciam cenas com panelas feitas de barro.  

Por essa ótica, baseada na experiência de Ciro, percebemos que a 

forma como o artesão posiciona o seu produto e quando os formadores de 

opinião aproximam-se desses artesãos aumentam as possibilidades 

comerciais do seu trabalho, ampliando os nichos de mercado. Um bom 

exemplo dessa parceria é o que vem ocorrendo com alguns profissionais 

ligados à arquitetura e à decoração da região Nordeste, especialmente no 

Estado de Pernambuco8, onde os trabalhos dos artesãos têm sido requisitado 

com freqüência para compor projetos de arquitetura de interiores, 

especialmente em hotéis da região. Parcerias  desse  porte  tem  trazido  

resultados   importantes,  tanto em 

 termos financeiros quanto na divulgação do trabalho desses profissionais. 

Quando o produto é acompanhado do aval de um especialista, sua penetração 

em novos mercados ganha força, semelhante à estratégia utilizada pelas 

grandes empresas com marcas consagradas, que se utilizam do prestígio que 

estas marcas alcançaram junto ao consumidor, para lançarem novos produtos. 

Paralelamente a essas ações, os meios de comunicação reforçam a aceitação 

do trabalho artesanal, quando esses produtos aparecem com freqüência em 

revistas especializadas. Nesse caso, observamos que entrevistas com os 

artesãos, mostrando seu trabalho e trajetória de vida, têm colaborado para a 

aceitação desse tipo de produto nas lojas de decoração e de artesanato.  

                                      
8 Nesse Estado, a arquiteta Janete Costa, desenvolve um trabalho de utilização do artesanato local 
em seus projetos de arquitetura de interiores, tornando uma característica nos seus projetos. Uma 
mostra dessa produção que foi relatada, pela própria arquiteta, no Seminário Espaço 2M de 
Arquitetura e Decoração, realizado em Belém - setembro de 2001.   
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A Vila de Icoaraci, cujo nome original era Vila do Pinheiro, hoje 

funciona como  distrito de Belém. Está situada a 18 Km. ao  norte da cidade de  

Belém, capital do Estado do Pará. É banhada pela baía do Guajará e pelo rio 

Maguari. Segundo o censo demográfico de 1980 realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a população urbana era de 58.864 

habitantes, e 10 % dessa população trabalhava direta ou indiretamente com a 

fabricação e comercialização de cerâmica (DURAN COIROLO, 1987, p. 4). 

O início do movimento do artesanato étnico de Icoaraci, sob a 

“influência” das antigas civilizações indígenas na produção dos artesãos da 

Vila ocorre, curiosamente, por meio de duas pessoas que não estavam ligadas 

diretamente à cerâmica: Antônio Farias Viera, conhecido como “Cabeludo” e 

Raimundo Cardoso, o “Mestre Cardoso”. O primeiro era pintor de barcos e o 

segundo, vendedor de livros e pastor evangélico.  

A crise no setor da cerâmica utilitária, gerada pela entrada no 

mercado local de produtos industrializados como a louça sanitária e os 

fabricados principalmente em plástico, contribuiu para aceitação desse novo 

produto - o artesanato étnico - dentro da comunidade dos oleiros que 

trabalhavam com cerâmica utilitária. 

Segundo Raimundo Cardoso, tudo começou quando Antônio Farias 

recebeu em troca de uma dívida o livro intitulado Na Planície Amazônica, de 

Raymundo de Morais. Ao folheá-lo, resolveu reproduzir as pinturas vistas no 

livro em vasos criados por seu cunhado na “Olaria do Espanhol”. A princípio, 

se deteve em reproduzir as iconografias mostradas no livro, principalmente, os 

desenhos da fase Marajoara (FIGURA 07). 
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FIGURA 08 - Peças pintadas por Antônio Farias, o Cabeludo - em 1972 

As peças pintadas foram sendo aceitas gradativamente no mercado 

interno, despertando em “Cabeludo” a perspectiva de uma rentabilidade extra 

com esse novo produto; mesmo assim a olaria de seu cunhado continuava a  

produzir objetos em cerâmica utilitária. Percebe-se que a estética representada 

pela associação de forma e desenho interferem na aquisição dos objetos pelo 

público. “Cabeludo” ao inserir a pintura característica de um determinado estilo, 

passa a criar elementos que valorizam economicamente as peças utilitárias 

produzidas em Icoaraci. 

Nesse momento, em função da demanda, “Cabeludo” contrata 

aprendizes para ajudá-lo na confecção das peças. O que requer por parte 

deste a montagem de um processo de produção em que a decoração das 

peças, por meio da pintura, passa e ser um setor bastante significativo dentro 

do sistema produtivo.  
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Foi, porém, por meio do trabalho realizado por Raimundo Cardoso e, 

posteriormente, de sua esposa Inês Cardoso que o artesanato étnico ganhou 

impulso e notoriedade, tanto pela riqueza dos detalhes copiados das peças 

das antigas civilizações e reproduzidos nas suas peças, quanto pela técnica 

empregada, mostrando com fidelidade os objetos dessas culturas. É também 

graças a essa pesquisa dentro da cerâmica arqueológica que Raimundo 

Cardoso deixou sua atividade de vendedor de livros para tornar-se um 

ceramista. Posteriormente, o artesanato étnico ganha impulso e os ceramistas 

de Icoaraci percebem o potencial econômico desse novo objeto, direcionando 

a sua produção para essas peças.  

Raimundo Saraiva Cardoso nasceu em 29 de junho de 1930, na 

cidade de Vigia, distante oitenta quilômetros de Belém. O município está 

localizado na zona do Salgado, a nordeste do Estado do Pará. Sua mãe, 

Lucila, fazia cerâmica utilitária para consumo próprio no interior do município, 

atividade comum na região. Vendo sua mãe trabalhar e também estimulado 

por ela, foi que Raimundo Cardoso começou suas primeiras inserções neste 

ofício. Segundo ele, sua mãe era descendente direta dos Aruã, último povo a 

habitar a ilha do Marajó. 

Na sua adolescência foi convidado por alguns parentes a ir morar na 

Vila de Icoaraci. Antes de ingressar profissionalmente na cerâmica, Raimundo 

Cardoso teve outros empregos, um deles como servente da sapataria “Boa 

fama”, em Belém, posteriormente tornou-se vendedor e entregador de sapatos. 

Paralelamente a isso, levava uma vida religiosa com dedicação. Na década de 

60, torna-se pastor da Assembléia de Deus; larga o seu emprego na sapataria 

e vai trabalhar vendendo livros em cidades do interior do Pará e no Estado do 
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Amapá. Em 1970, recebeu um convite feito por membros da sua igreja para 

viajar aos EUA, ficando três meses naquele país.   

Seus estudos no sistema regular de ensino não o levaram além do 

primeiro grau, no entanto, esse artesão soube pesquisar com profundidade os 

sistemas produtivos, material e metodologia utilizados pelos antepassados 

indígenas. Assim, seu trabalho conseguiu uma similaridade impressionante 

com as peças  arqueológicas. Suas réplicas tornaram-se tão semelhantes às 

originais, que o Museu Goeldi autorizou a reprodução de parte do seu acervo 

e, posteriormente, essas réplicas vieram a receber um certificado de 

autenticidade expedido pelo próprio Museu Goeldi. 

Raimundo Cardoso nos relata: o primeiro contato que teve com 

essas culturas milenares foi por meio do livro da pesquisadora Helen 

Palmatary, sobre cerâmica Marajoara e Tapajônica, dado a ele de presente por 

sua irmã por volta de 1963. Ela  trabalhava na casa de missionários 

americanos na Vila de Icoaraci, antigo prédio da biblioteca pública, mais 

conhecido como chalé Tavares Cardoso, localizado na Rua Siqueira Mendes. 

Ela encontrou esse livro junto com alguns papéis velhos que seriam jogados no 

lixo e resolveu apanhá-lo para dar de presente ao seu irmão, pois sabia do 

interesse dele pelo assunto. Impressionado com o que viu no livro, Raimundo 

Cardoso se dedica com mais freqüência a esses estudos que lhe deram base 

para os acontecimentos posteriores que mudaram a trajetória de sua vida. 

Como ele mesmo nos conta, existia de sua parte um interesse grande pelo 

assunto, porém, ainda não conseguia perceber uma possibilidade de trabalhar 

e se sustentar com esse ofício.  
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Observamos nesse momento que existia uma preocupação de 

ordem econômica por parte do ceramista, em que a vontade de querer dedicar-

se ao ofício esbarra em fatores de ordem prática, como a sua sobrevivência e 

a de sua família. Na pesquisa realizada com outros artesãos, observamos que 

esse dilema não foi e não é exclusividade de Raimundo Cardoso; os artesãos 

que entrevistamos relataram que tiveram e têm problemas com o escoamento 

da produção, o que acaba interferindo na criação e comercialização das peças.  

Apesar disso,  o que levou Raimundo Cardoso a tomar a decisão de 

largar o seu emprego e dedicar-se somente à cerâmica foi o aumento da 

demanda surgido durante a sua passagem pelo Museu Goeldi. Um primo de 

sua esposa, chamado Francisco, trabalhava no Parque Zoobotânico do Museu 

Goeldi, e durante uma visita à residência do casal observou uma peça em 

cerâmica reproduzida por Raimundo Cardoso - cujo original  fazia parte do 

acervo do Museu Goeldi - e comentou que vira a mesma peça na instituição na 

qual  trabalhava.  

Francisco convidou Raimundo Cardoso a ir ao Museu Goeldi para 

conhecer a peça original. Dessa forma foi apresentado aos chefes da Divisão 

de Antropologia e do Setor de Arqueologia, o Antropólogo Eduardo Galvão e o 

Arqueólogo Mário F. Simões, respectivamente. A princípio, por não 

conhecerem o trabalho em cerâmica desenvolvido por Raimundo Cardoso, 

tiveram uma natural relutância em liberar a entrada deste para visitar o acervo 

do Museu Goeldi.  

Raimundo Cardoso percebeu a possibilidade de conseguir dessa 

instituição - até então o único órgão oficial que produzia esse tipo de 

conhecimento científico na Amazônia - apoio para pôr em prática a idéia de 
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reproduzir peças arqueológicas. Depois dessa apresentação, Raimundo 

Cardoso produziu algumas réplicas, agradando os diretores do Museu Goeldi, 

que  autorizaram o seu acesso ao acervo da arqueologia, restrito aos 

pesquisadores da instituição.   

Vale a pena ressaltarmos a importância dessa instituição no 

contexto científico do Brasil e do mundo. Na segunda metade do século XIX, 

alguns acontecimentos importantes marcaram as pesquisas humanas no 

campo das ciências naturais. As descobertas do novo mundo atraem a 

comunidade científica européia. A Amazônia, ainda pouco ou quase nada 

explorada cientificamente, chama a atenção pela grandeza e exotismo. Desta 

forma, cientistas organizam expedições para conhecer melhor a região, e as 

pesquisas acadêmicas sobre a floresta  começam a ganhar espaço no meio 

científico. Nomes célebres da ciência européia como La Condamine, Alexander 

von Humboldt e os naturalistas Wallace e Bates, dentre outros,  empenham-se 

em pesquisar a floresta e divulgar esses conhecimentos.  

No entanto, foi graças à criação do Museu Goeldi, na segunda 

metade do século XIX, e sua política de atrair cientistas para trabalharem na 

instituição que o conhecimento sobre as culturas indígenas de antigas 

civilizações extintas pôde ser sistematizado com mais profundidade. 

A presença do Museu Goeldi foi crucial na divulgação desse 

material para o resto do país e do mundo. Assim, a comunidade científica 

dessa instituição conseguiu por meio de pesquisas cuidadosas, publicações de 

livros e artigos, além de outras formas de divulgação e atualização, ser 

formadora de opinião e o Museu Goeldi tornar-se centro de referência nas 

áreas de Antropologia, Zoologia, Botânica e Arqueologia da Amazônia. 
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Esse material científico criou um pano de fundo - uma ambiência 

conceitual necessária - para  consolidar a produção artesanal da cerâmica 

étnica produzida a partir da década de 60 em Icoaraci. 

Posteriormente, Raimundo foi convidado a instalar o seu ateliê nos 

porões do prédio conhecido como “rocinha”, construído no século XIX e 

posicionado estrategicamente dentro das instalações do Parque Zoobotânico, 

localizado na Av. Magalhães Barata, entre a Av. Alcindo Cacela e a Travessa 9 

de Janeiro, em Belém.  Ali começou a  produzir diversas peças, sempre com 

características étnicas e arqueológicas. Em seguida, foi convidado pelo diretor 

do Museu Goeldi, Dr. Eduardo Galvão, a montar e vender, junto com a esposa, 

suas peças em um quiosque de palha próximo ao prédio onde estava o seu 

ateliê.  

Estar instalado no Parque, produzindo e vendendo peças étnicas, foi 

fundamental para Raimundo Cardoso criar uma demanda para seus objetos, 

como também tornar-se conhecido nacional e internacionalmente. Sendo 

passagem quase obrigatória para os turistas que visitam Belém, o Parque 

possui uma envolvente ambiência que apresenta ao visitante uma pequena 

mostra da fauna, flora e as pesquisas arqueológicas e históricas das antigas 

civilizações que habitaram a região amazônica. Assim, Raimundo e Inês 

Cardoso estavam posicionando o seu produto num local onde havia um 

público-alvo selecionado e com intenção de consumir. Para o morador da 

cidade, o Parque zoobotânico faz parte dos passeios dominicais com a família, 

pois Belém, não possuindo um zoológico, oferece poucas opções às crianças 

de ver animais e peixes, independentemente da classe social a que 

pertençam.  
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Logo o seu trabalho também é reconhecido pelos freqüentadores do 

Parque que moravam em Belém. É nesse período que Augusto Meira Filho 

escreve a primeira matéria sobre a cerâmica étnica produzida por Raimundo 

Cardoso.  

Com a mudança de diretoria do Museu Goeldi, no final da década 

de sessenta, Raimundo Cardoso não pôde mais continuar trabalhando dentro 

das instalações do Parque. Mudou o ateliê para Icoaraci, nos fundos de sua 

casa, dando prosseguimento à pesquisa e produção das peças arqueológicas. 

Como já se tornara conhecido, continua a receber encomendas. Mesmo com a 

ajuda de sua esposa não conseguia entregar em tempo hábil as peças que lhe 

eram solicitadas.  

Com o aumento crescente da demanda, Raimundo Cardoso ensinou 

o filho Levy Cardoso e também contratou aprendizes para ajudá-lo. Estes, por 

sua vez, quando dominavam a técnica o suficiente, saíam e começavam a 

produzir em seus próprios ateliês, porém sem o mesmo cuidado com a técnica 

e a fidelidade do trabalho desenvolvido por Raimundo Cardoso. Com a 

demanda criada, o número de ceramistas produzindo esse tipo de artesanato 

aumentou e se prolongou por quase uma década, tempo em que a cerâmica 

étnica de Icoaraci se desenvolveu.  

 Raimundo Cardoso foi um dos poucos ceramistas da Vila que se 

manteve fiel ao grafismo das culturas pré-colombianas. Continuou com suas 

pesquisas e foi o primeiro ceramista a produzir peças com incisões, 

diferentemente de Antônio Farias, que somente pintava os objetos. Essa 

técnica, utilizada com freqüência pela cultura Marajoara, consist0e em fazer 

desenhos em baixo-relevo por meio de pequenos objetos pontiagudos, 
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acrescentando nas peças uma textura e desenhos diferenciados, agregando 

um valor estético caracterizado pelo alto domínio da técnica pelo artesão.  O 

seu trabalho passa a ter um caráter artístico e ao mesmo tempo documental. 

Na década de oitenta, recebe o convite da Secretaria de Cultura do Estado do 

Pará, por meio do secretário Sr. Lira Maia, para mostrar suas peças na 

Alemanha,  com mais nove artistas brasileiros, numa feira patrocinada por uma 

empresa daquele país. Sua cerâmica rende divisas e recebe mais convites 

para expor, tanto no Brasil quanto no exterior. Raimundo Cardoso conseguiu 

durante algum tempo se posicionar diante do seu público-alvo. Sua fluência na 

oratória, assim como seu conhecimento sobre o assunto, ajudaram a 

transformá-lo num ícone do artesanato étnico produzido em Icoaraci.  

No entanto, mesmo sendo o principal precursor do artesanato étnico 

em cerâmica, constatamos durante as visitas realizadas ao ateliê dos Cardoso, 

localizado na Passagem São Vicente de Paula, n.º 1, no bairro da Agulha, em 

Icoaraci (FIGURA 08), que as peças produzidas pela família Cardoso não 

recebem o cuidado necessário ao posicioná-las nas prateleiras da loja do 

ateliê. Geralmente estão mal expostas (FIGURA 09) ao lado de diversas outras 

peças ou objetos que não fazem parte do ambiência, ou do design atmosférico. 

Apesar de considerar o seu trabalho como obra de arte9, uma boa parte das 

peças não estão assinadas. Assim como não possuem nenhum certificado de 

autenticidade expedido  pelo  artesão,  o  que  direferenciaria  o   seu  trabalho   

dos   demais.  

Essa atitude acaba por desvalorizar economicamente as peças.  A 

imagem se torna importantíssima na concorrência, não somente em torno do 

                                      
9 O conceito utilizado aqui para obra de arte é o da produção de peças únicas e assinadas, realizadas 
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reconhecimento da marca, como em termos de diversas associações com esta 

-respeitabilidade, qualidade, prestígio, confiabilidade e inovação (HARVEY, 

1993, p. 260).  Associados ao nome do seu fundador, os objetos da forma 

como estão expostos não traduzem a importância histórica e econômica que 

os mesmos possuem.  

 

FIGURA 08 - Ateliê da Família Cardoso - Icoaraci (PA) 

vista externa 

                                                                                                                    
pela pelo prazer da peça em si e sem a intenção de comercialização.  
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FIGURA 09 - Ateliê da Família Cardoso - Icoaraci (PA) 

vista interna  

 

Quando o artesão se dispõe a vender sua produção no mesmo 

espaço onde trabalha, ele deverá levar em conta algumas características 

encontradas na arquitetura comercial, em que a ambiência possui significativa 

importância no ato da compra. 

Ao interrogarmos os compradores, percebemos que salvo nas 
baixelas, roupas ou artigos obviamente práticos, o artesanato é 
adquirido na maioria das vezes pelo seu desenho, pela sua 
adequação a algum lugar da casa que se quer decorar ou para 
ser presenteado com fins semelhantes. Sem dúvida, isso 
corresponde a inclinações prévias à entrada dos consumidores 
na loja. Mas se compararmos esse predomínio do consumo 
estético com o sentido prático que prevalece nos mercados, 
mesmo entre os turistas, devemos pensar que existe uma 
correspondência entre consumidores e a disposição dos 
objetos nas lojas.(CANCLINI, 1983 ,p. 103)   

 

Essa não é uma característica específica do ateliê de Raimundo 

Cardoso, mas da maioria dos artesãos que trabalham com o artesanato étnico 
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na Vila de Icoaraci. Verificamos que a cerâmica da família Cardoso (FIGURA 

10) poderia estar mais bem posicionada diante do público consumidor se 

fossem tomados os cuidados necessários e imprescindíveis nesse tipo de 

mercado.  

 

 

FIGURA 10 - Peça produzida pela Família Cardoso - Icoaraci (PA) - 2001 

 

 

A mesma atitude é tomada pelo “Grupo Caraipé”. Composto por três 

artesãos que resolveram montar, depois da participação de dois deles no 

evento “Paradesign”, uma pequena empresa para a produção de peças 

artesanais com características étnicas, porém com design diferenciado, 

desenhos mais sutis e aplicados em formas mais contemporâneas (FIGURA 

11).  
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FIGURA 11 - Peças criadas pelo Grupo Caraipé - Icoaraci (PA) 

 

 

Sendo um de seus fundadores, Guilherme da Silva Santana, nasceu 

em 25 de junho de 1962, em Belém, Pará. Começou a trabalhar com cerâmica 

aos 11 anos, como a maioria das crianças de sua faixa etária que moravam no 

bairro do Paracuri, Sua iniciação nesse ofício se dá em 1973 no ateliê de 

Antônio Farias Vieira, o “cabeludo”. Começou como um curioso ajudante, 

aprendeu a fazer os desenhos e, posteriormente, a técnica de incisões  no 

barro. Trabalhou num segundo momento com um genro de “Cabeludo”, 

chamado Osvaldo. Foi nessa olaria que pôde se dedicar com mais afinco aos 

desenhos e incisões sobre o barro. 

Guilherme, cresceu no meio da cerâmica. Seus estudos regulares 

foram ficando em segundo plano, porém, ele conseguiu concluir o segundo-

grau e prestar o vestibular, não obtendo êxito. 
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Depois da crise na cerâmica dos anos 80, Guilherme teve que 

procurar outro emprego. Foi ser vigia de uma fábrica no Distrito Industrial de 

Icoaraci, trabalhando lá por 3 anos, posteriormente, voltou para cerâmica e 

com o incentivo do Estado, tanto através da criação do Liceu, quanto pelas 

ações desenvolvidas junto ao SEBRAE, consegui retornar definitivamente e 

hoje montou uma empresa, junto com mais dois ceramistas para a produção 

de peças com conceito indígena. 

Apoiados pelo SEBRAE  esta empresa foi aberta no primeiro 

semestre de 2000 e os artesãos recebem treinamento administrativos e 

gerenciais do  próprio SEBRAE, para manter a empresa, assim como 

incentivos financeiros apoiados por instituições bancárias da região. É um 

projeto piloto que visa o desenvolvimento dos artesãos transformando-os 

também em empreendedores. 

Notamos durante as visitas realizadas ao ateliê do grupo que 

Guilherme também considera seu trabalho como objeto de arte, no entanto, 

percebemos que as peças não estão posicionadas da mesma forma, 

geralmente expostas umas sobre as outras e sem grandes cuidados. 

O “Caraipé” está localizado na Rua da Juvêncio Sarmento, 31, em 

uma olaria alugada.   

A crescente procura pelo artesanato étnico cria uma expectativa de 

trabalho para os artesãos que produziam cerâmica utilitária. O retorno 

financeiro e a manutenção no mesmo segmento de trabalho geraram nessa 

classe e nas suas famílias, em especial os moradores do bairro do Paracuri, 

carentes e sem grandes ofertas de emprego, a necessidade de aprender a 

fazer peças artesanais com esse novo desenho.  
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O artesanato cerâmico com características étnicas ganha um 

conceito com status científico,  incrementando a aceitação e credibilidade 

desse produto no mercado, além  de um bom resultado estético obtido graças 

ao talento dos artesãos.  

A atividade transforma-se num comércio e como tal, sujeito às leis 

de mercado. A procura pelos objetos artesanais com características étnicas faz 

crescer o número de artesãos, ocasionando uma diferenciação nos sistemas 

produtivos assim como na forma dos desenhos das peças, sempre com o 

objetivo de aumentar a produção para atender à demanda. Não obstante, essa 

busca veloz ocasiona uma variedade de iconografias e tipologias nas peças 

produzidas, que em pouco tempo acabaram por fundir as características 

simbólicas  de culturas distintas (Marajoara, Maracá e Tapajônica), criando 

novas peças com elementos e desenhos próprios, aparecendo um conjunto 

híbrido de grafismos e figuras das mais diversas culturas formando um novo 

conceito estético, não mais fiel às linhas que o originou (FIGURA 12). 

Apesar de as peças passarem a ter desenhos, texturas, materiais e 

formas próprias, elas mantêm o conceito originário - objetos com 

características étnicas. Por falta de informação mais apurada sobre a origem e 

características de cada cultura, consumidor e artesão rotulam esse artesanato 

como “cerâmica Marajoara”, induzindo aquele a pensar que os desenhos e as 

formas reproduzidos nas peças por este, sejam originários somente de uma 

cultura. Com essa denominação, o artesanato étnico da Vila de Icoaraci passa 

a ser conhecido no mundo todo e se posiciona na mente das pessoas com 

esse conceito. O fato é que essa mistura de iconografias aliada a novos 

materiais e texturas gerou um novo produto, o artesanato de Icoaraci. 



 

 

62 

 

 

FIGURA 12 - Peças ecléticas, mistura de grafismos e formas de diversas culturas - loja Anísio 

Artesanato  

 

O aumento da produção pelos ceramistas despertou a atenção dos 

comerciantes da Vila, que viram nesse produto uma possibilidade de 

crescimento do lucro. Abriram-se lojas na rodovia Augusto Montenegro, a 

principal via de acesso à  Vila. Esses comerciantes passaram a comprar em 

quantidade as peças dos artesãos, geralmente impondo um preço baixo,  

revendendo depois por um valor superior, obtendo uma boa margem de lucro. 

Dois exemplos bastante significativos foram a criação do “Mocambo 

de Barro” e da “SOCAP Ltda”. A primeira, era de propriedade da Sra. Palmira,  

empresária que já possuía uma fábrica de esquadrias em madeira. Ela 

comprava uma boa parte da produção dos artesãos e revendia para outros 

Estados do Brasil. A segunda foi mais ousada na sua empreitada; Sr. Antônio 
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Carlos, empresário paulista, veio para Icoaraci e montou uma olaria, recrutou 

os melhores artesãos do Paracuri para trabalharem na empresa com salários 

bastante atraentes. Segundo o ceramista Guilherme Santana, contratado para 

trabalhar nessa indústria, a faixa salarial chegava a ser dez vezes superior ao 

que o artesão costumava ganhar vendendo suas peças sozinho. Assim como o 

“Mocambo de Barro”, toda a produção era também enviada para fora do 

Estado, principalmente São Paulo. Ainda segundo Guilherme, a “SOCAP”,  

chegou e ter mais de 60 funcionários. 

Como se tratava de um produto artesanal, alguns impostos não 

eram cobrados, o que para o atravessador era um bom negócio. Conforme 

levantamento feito pela pesquisadora  DURAN10 (1987), em março de 1986 

existiam em Belém e Icoaraci, 122 pontos que comercializavam cerâmica 

étnica, dos quais, 103 somente na Vila de Icoaraci. Dentre estes, 15 estavam 

estabelecidos na Rodovia Augusto Montenegro. A mesma pesquisa nos mostra 

quanto a margem de lucro poderia chegar. Uma peça  adquirida  no ateliê do 

ceramista era revendida em lojas de artesanato de outros estados com um 

aumento de até 600% do seu valor inicial.  

Como vimos na primeira parte, o sistema se repete, e por falta de 

conhecimento da estrutura comercial o artesão sujeita-se às normas ditadas 

pelos atravessadores, que acabam por  firmar uma espécie de contrato 

informal e adquirem uma certa exclusividade do ceramista, criando uma 

relação de dependência. Segundo Raimundo Cardoso, “o atravessador ganhou 

muito dinheiro, não tinha trabalho nenhum, a não ser o de vender.”  

                                      
10 DURAN COIROLO é arqueóloga e pesquisadora do Museu Goeldi. Realizou pesquisas junto aos 
artesãos de Icoaraci em 1986, durante a realização do curso de doutorado. 
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Enquanto o movimento dos ceramistas toma força no início da 

década de 70, o governo estadual, por meio do Instituto de Desenvolvimento 

Econômico-Social do Pará - IDESP, investiu na realização  de feiras  e 

eventos, com o intuito  de  fomentar e divulgar os produtos artesanais gerados 

principalmente em Icoaraci. Com essa missão, o IDESP abre uma loja no 

centro de Belém, localizada na Rua Assis de Vasconcelos esquina da Av. 

Marechal Hermes, denominada de PARATUR, para facilitar o escoamento da 

produção dos artesãos e fomentar o turismo na região. 

A loja trabalhava com o sistema de consignação, ficando a 

responsabilidade pelo transporte da cerâmica a cargo da PARATUR. Algumas 

peças eram compradas pela loja e o fluxo de exportação para outros Estados e 

para o exterior era bastante elevado. Somente no setor de embalagem havia 

22 funcionários no final da década de 80, que já estavam começando a ficar 

sem atividade.   

Podemos constatar essas ações e sua importância econômica para 

o período no catálogo produzido para a Exposição-Feira do artesanato do Pará 

(FIGURA 13), realizada no ano de 1973, com 180 páginas, das quais 95 são 

destinadas ao artesanato étnico em cerâmica , a maior parte realizada pelos 

artesãos de Icoaraci. A feira, o catálogo, dentre outras ações, são indicadores 

de que em menos de seis anos essa atividade ganhou um espaço econômico 

e cultural a ponto de gerar divisas para o Estado. 

Assim se comportou o artesanato em cerâmica até a segunda 

metade da década de 80, quando, segundo relatos de funcionários da 

PARATUR e dos próprios artesãos, uma série de fatores, incluindo a falta de 

compromisso com a qualidade da produção, o descaso na entrega dos 



 

 

65 

 

produtos nos prazos estabelecidos, acrescida da falta de cuidado com a 

limpeza da matéria-prima ocasionando a quebra constante das peças, fizeram 

com que a maioria dos artesãos sofressem um descrédito no seu trabalho. 

Aliada a isso uma disputa política interna, através da formação de várias 

associações, ocasionou uma fragmentação da classe.  

 

FIGURA 13 - Capa do catálogo para exposição-feira de artesanato realizada em Belém (PA) - 

1973 

 

A imagem dos artesãos de Icoaraci ficou desgastada diante dos 

seus compradores, que pode constatar-se na entrevista realizada em junho de 

1999 com o Sr. Baldonero, sócio proprietário da loja ”Koisas da Terra”, no 

Pelourinho, em Salvador, que revende com exclusividade os objetos artesanais 

produzidos pela Cerâmica “Coisas da Terra”, quando relatou que ao participar 

de uma feira sobre produtos artesanais brasileiros nos EUA, no início da 

década de 90, a opinião entre os participantes era que a cerâmica de Icoaraci 
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se mostrava muito interessante e com potencial de venda, porém quase todos 

ali presentes não gostariam de voltar a comprar o produto por não acreditarem 

no profissionalismo e no compromisso dos artesãos.  

Outro ponto importante para a gradativa queda nas vendas do 

artesanato foi a diminuição do movimento turístico em Belém na década de 80.  

Todos esses fatores acabaram por gerar a segunda crise no setor 

ceramista de Icoaraci. 

Nos anos 90, as vendas diminuem. A loja da PARATUR é fechada 

em 1993. O mercado do artesanato em cerâmica se retrai e uma boa parte dos 

ceramistas já produzem diversos tipos de objetos na tentativa de atingir 

públicos diferenciados, como  cofres de moedas em formato de porquinhos, ou 

mesmo pratos ornamentais com grafismo de apelo popular, geralmente, 

incisões com  escudos de times de futebol  locais e nacionais.  

Alguns órgãos oficiais procuraram, nesse período, incentivar e 

profissionalizar o artesanato em cerâmica de Icoaraci com o intuito de resgatá-

lo e torná-lo economicamente viável tendo em vista que se trata de geração de 

emprego com pouco investimento, absorvendo na maioria das vezes mão-de-

obra de baixo poder aquisitivo e sem qualificação específica, em que quase 

todos os membros de uma mesma da família podem trabalhar sem sair de 

suas casas.  

Para o Estado, o artesanato é um bom negócio no que se refere a 

sua abrangência social e ressonância política. O interesse deste na atividade 

artesanal pode se justificar pelo fato desta trazer resultados a curto prazo. 

Uma das iniciativas mais diretas feitas pelo poder público na década 

de 90, na tentativa de dar continuidade à atividade ceramista em Icoaraci, mais 
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especificamente no bairro do Paracuri, foi por meio da Prefeitura Municipal de 

Belém, que, em 1996, inaugura o Liceu/Escola “Mestre Cardoso”, localizado na 

Rua Coronel Juvêncio Sarmento,  esquina com a Rua Andrade, no bairro do 

Paracuri.  

O objetivo do Liceu era que as crianças em idade escolar moradoras 

do bairro resgatassem e valorizassem o ofício da cerâmica, tirando-as das 

olarias e colocando-as na escola. O Liceu foi criado para funcionar como semi-

internato, onde as crianças até a 8ª série estudariam pela manhã e no período 

da tarde fariam suas atividades complementares, escolhendo um ofício para 

ser aprendido, dentre eles a cerâmica. Enquanto faziam seus estudos 

regulares, aprendiam o ofício.  

Artesãos do Paracuri foram contratados como instrutores e alguns 

deles largaram os ateliês para se dedicarem somente ao magistério, passaram 

por programas de capacitação com cursos ministrados por instrutores de fora 

do Estado. A meta era atender mil crianças anualmente. 

Hoje o Liceu funciona atendendo duas mil crianças, porém com uma 

proposta diferenciada da sua origem. Atualmente, para complementar sua 

renda familiar, Inês Cardoso, assim como outras artesãs na mesma situação, 

fazem parte do corpo de instrutores temporários contratados pelo Liceu para 

ministrarem aulas sobre cerâmica. No entanto, esses instrutores não têm os 

mesmos direitos trabalhistas que os professores do Liceu, por serem 

funcionários temporários.  

Em 1998, o Programa Nacional de Artesanato elaborado pelo 

SEBRAE propõe ações para incentivar o artesanato em cerâmica étnica 

produzido em Icoaraci, transformando o artesão em um empreendedor. Com a 
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intenção de aproximar o artesão do mercado, o SEBRAE implantou o 

Programa de Artesanato, articulando várias ações a curto e médio prazos, 

trazendo novos conhecimentos aos artesãos dispostos a participar do 

programa. Um dos principais objetivos dessa proposta elaborada pelo 

SEBRAE era fornecer aos artesãos informações necessárias de 

empreendedorismo, para que eles pudessem se desenvolver no seu ofício, 

gerando mais renda e conseqüentemente aumentando a oferta de emprego. 

Para tal foram realizados seminários, palestras, feiras e workshops, além de 

ser criada uma linha de crédito especial para esse setor.  

Dentre esses eventos realizados,  o “Paradesign” foi um dos mais 

significativos. Esse programa consistia, entre outras ações, reunir num só 

espaço artesãos, mestres artesãos, artistas, arquitetos, designers  e analistas 

de mercado, para criarem novos objetos em cerâmica com características 

étnicas. Esses profissionais foram divididos em cinco equipes e ficaram 

durante 15 dias na cidade de Barcarena, Oeste do Pará, em novembro de 

1998. Trabalhando durante o dia, e discutindo sobre diversos assuntos 

relacionados ao trabalho durante a noite,  a missão desse grupo era a de 

elaborar várias coleções de peças em cerâmica direcionadas para os 

potenciais nichos de mercado detectados nas pesquisas realizadas por 

consultores em lojas da região Centro-Sul do Brasil.  

A metodologia de trabalho adotada no workshop foi semelhante à 

utilizada no programa “Interdesign”,  aplicado em outros países latino-

americanos, como México e Colômbia. Na sua essência estava a proposta de 

incentivar os artesãos a entrarem em contato direto com outros profissionais 

de criação, trocando experiências na elaboração de peças diferenciadas, 
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diversificando a forma e a linguagem,  por meio de objetos mais conceituais e 

com design diferenciado. Além de terem noções de mercado e da cultura da 

região.  

A princípio, o programa  foi implantado nos estados do Pará e Piauí. 

Algumas peças criadas no workshop continuaram a ser confeccionadas pelos 

artesãos participantes do evento e colocadas à venda em lojas da cidade.  

A idéia de valorizar o design  mantendo o conceito étnico objetivava, 

por meio de uma linguagem mais contemporânea, novas possibilidades para 

esse artesanato. Como resultado direto desse trabalho, produziu-se uma 

exposição das peças criadas durante o  “Paradesign” (FIGURA 14) no hall do 

Centro de Convenções Tancredo Neves - CENTUR, em março de 1999, em 

conjunto com réplicas feitas também por artesãos de Icoaraci, organizadas 

pelo Museu Goeldi, ocupando uma área de quase 800 m2.  

 

 

FIGURA 14 - Algumas peças criadas durante o Paradesign, em Barcarena (PA) 
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Todas essas ações são, num primeiro momento, uma tentativa de 

dar continuidade ao ofício da cerâmica pelos moradores da Vila de Icoaraci, 

preservando as tradições do lugar e também para que, de forma indireta se 

possa manter os ceramistas trabalhando nas suas casas e ateliês. Assim, eles 

não migram para outros espaços urbanos, principalmente, Belém, em busca de 

novas oportunidades de trabalho. Existe uma lógica nesse sistema observada 

por Canclini quando este se refere a manutenção pelo Estado de programas 

para fixar o artesão no seu local de origem.   

Do ponto vista dos camponeses, a produção artesanal faz com 
que seja possível manter a família unida e alimentada no 
povoado do qual sempre se sentiram fazendo parte. Do ponto 
de vista do Estado, o artesanato é um recurso econômico e 
ideológico utilizado para limitar o êxodo camponês e a 
conseqüente entrada nos meios urbanos de maneira constante 
de um volume de força de trabalho que a indústria não é capaz 
de absorver (CANCLINI,1983, p.62). 
 

Foi graças ao poder público por meio de suas instituições como o 

Museu Goeldi,  PARATUR,  SETEPS, SEBRAE e Prefeitura, dentre outros, 

que o artesanato étnico de Icoaraci ganhou força e conseguiu se desenvolver. 

Hoje as ações do Estado em relação aos artesãos da cerâmica estão sendo 

feitas por meio de órgãos como  SEBRAE e SETEPS - Secretaria de 

Desenvolvimento Social do Estado do Pará.  

Atualmente, aliado a esses movimentos, percebe-se um esforço 

pontual de alguns órgãos governamentais para aumentar o fluxo de turistas na 

região, materializado nos investimentos feitos no setor por órgãos federais, 

estaduais, municipais ou mesmo pela iniciativa privada, que tendem a aquecer 

as vendas dos objetos artesanais em cerâmica a médio e longo prazos. 
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4.  O POSICIONAMENTO DO ARTESANATO EM CERÂMICA DIANTE DO 

CONSUMIDOR 
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O artesanato é uma atividade que traz consigo características de 

uma produção limitada, o que lhe confere um caráter de quase exclusividade 

nas peças produzidas, apesar de esse conceito se apresentar muito mais 

latente no sistema produtivo, ou seja, no modo como as peças são produzidas, 

do que no produto final; a peça em si. Entretanto, esse processo de produção 

já está presente no senso comum das pessoas. 

Uma série de fatores pode inserir o artesanato com características 

étnicas no sistema capitalista, criando uma dependência desta produção para 

com o sistema e deste com a atividade artesal.  

As peças de artesanato, portanto, são e não são produto pré-
capitalista. O seu papel como recursos suplementares de 
rendimento no campo, como introdutoras de renovação na 
esfera do consumo e como atração turística e instrumento de 
coesão ideológica indica a variedade de lugares e funções nos 
quais o capitalismo delas necessita. (CANCLINI, 1983, p. 71) 
 
  

 O fato de o artesão colocar à venda a sua produção com o intuito 

de aumentar os seus rendimentos pressupõe que o aumento da lucratividade 

faça parte do seu objetivo. Eduardo Barroso11, nos mostra em seu artigo sobre 

Design, Identidade Cultural e Artesanato, escrito para a Primeira Jornada 

Iberoamericana de Design no Artesanato que: 

O artesão, ao contrário do artista - popular ou erudito - cuja 
motivação principal é o processo de criação “per si”, ao 
produzir uma peça está preocupado é com a possibilidade de 
conseguir algum dinheiro para o seu sustento e de sua família. 
Um artesão é antes de mais nada, um fabricante de artefatos, 
e portanto sujeito as regras de mercado. O artesanato, 
enquanto produto com valor de troca, obedece as leis 
universais da oferta e da procura. E o mercado é implacável, 
rejeitando aquilo que não corresponde as suas expectativas de 
consumo, ficando para o caso das exceções alguém que 

                                      
11 Consultor do Programa de Artesanato do SEBRAE e ex-diretor do Laboratório Brasileiro de Design - 
LBDI, órgão vinculado ao CNPq.  
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compre um produto apenas por piedade ou por 
compaixão(1999, p. 4)  

No entanto, todo produto, para estabelecer-se como mercadoria, 

precisa necessariamente estar posicionado na mente dos consumidores. Para 

Al Ries e Jack Trout (1989, p. 2), posicionamento não é o que você faz com o 

produto. Posicionamento é o que você faz na mente do cliente em perspectiva. 

Ou seja, você posiciona o produto na mente do comprador em potencial. 

Dentro dessa ótica, alguns questionamentos sobre o posicionamento do 

artesão diante da avalanche consumista presentes nas sociedades 

contemporâneas são pertinentes, e por conseguinte a inserção do produto do 

seu trabalho - objetos artesanais - no sistema mercantil passa a ter vital 

importância para o estabelecimento da sua própria atividade. 

Nesse contexto, em que os produtos disputam espaço nas 

prateleiras das lojas, não podemos deixar de perceber as transformações 

ocorridas no mundo, decorrentes de vários fatores, dentre eles a massificação 

dos meios de comunicação, que alterou padrões estéticos e culturais com a 

intenção da  padronização de gosto.  

Ao mesmo tempo em que dissocia produtor e consumidor no 
indivíduo, graças à abstração material de um sistema muito 
diferenciado de objetos, a publicidade se empenha, em sentido 
inverso, em recriar uma confusão infantil entre o objeto e o 
desejo pelo objeto, em reconduzir o consumidor ao estágio em 
que a criança confunde sua mãe com o que ela lhe dá. 
(BRAUDRILLARD, 1997, p.184) 
 

O artesanato é  uma das formas de materializar a cultura de um 

povo e traduz na sua produção o pensamento simbólico que permeia o senso 

comum do grupo no qual é produzido. Essa materialização não sintetiza, uma 

expressão cultural homogênea, totalmente pura e sem interferências de outras 
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culturas. Cabe aqui, quando o artesão está incorporado ao sistema capitalista, 

uma análise mais ampla para o termo artesanato.  

Falar sobre artesanato requer muito mais do que descrição do 
desenho e das técnicas de produção; o seu sentido só é 
atingido se o situarmos em relação com os textos que predizem 
e o promovem (mitos e decretos, folhetos turísticos e 
condições para concursos), em conexão com as práticas 
sociais daqueles que produzem e o vendem, observam-no ou o 
compram (numa aldeia, num mercado camponês ou urbano 
uma boutique ou museu), com relação ao lugar que ocupa 
junto a outros objetos na organização social do espaço 
(verduras ou antigüidade, sobre o chão de terra batida ou sob 
a astúcia sedutora da vitrines) (CANCLINI, 1983, p. 51).  
 

Em parte, a produção desses objetos é espontânea e, a considerar 

que está inserido no sistema capitalista, o artesão acaba por visar, por meio do 

seu produto, a uma alternativa de trabalho que possa lhe gerar renda.  

Em se tratando de mercadoria que dependa desse sistema para se 

estabelecer de forma contínua, a aceitação dos produtos no mercado se 

estabelece em função da demanda. No caso do artesanato étnico de Icoaraci, 

esse público, em sua grande maioria, não é morador da região e possui 

valores estéticos híbridos e parâmetros culturais diversos.  

Esse consumidor,  composto basicamente por turistas e viajantes, 

vê no artesanato étnico um elemento compatível ao seu meio social.  O 

artesanato, que em sua maior parte nasce nas culturas indígenas pela sua 

função, é incorporado à vida moderna pelo seu significado. Mas, o que ele 

significa? Justamente o tempo, a origem (CANCLINI,1983, p.107). Assim, 

esses padrões simbólicos possuem um valor agregado significativo na 

aquisição desse produto nessas sociedades. 

A utilização dos objetos com grande poder simbólico ainda serve 

como elemento de diferenciação dentro de um grupo social. Ao serem 
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adquiridas pelos turistas, as peças passam a ter um caráter conceitual muito 

forte. O grafismo passa a ser um elemento catalisador, criador de um diálogo 

visual. O símbolo avança além da peça em si. Como ela foi adquirida, sua 

história, a do artesão e o próprio valor dado a peça dentro do espaço físico do 

comprador potencializam a  mensagem inicial e reconfiguram-na para os 

valores contemporâneos. O valor material da peça em si (tempo gasto para 

execução + matéria-prima) neste caso específico de produção artesanal, não 

são, necessariamente, indicativos para se estabelecer o valor de venda dos 

objetos.   

Dessa  forma, percebemos que o caminho dado ao consumo dos 

bens produzidos atualmente nos leva a olhar para o artesanato como mais um 

elemento classificador de níveis sociais.  

Para tornar-se objeto de consumo é preciso que o objeto se 
torne signo, quer dizer, exterior de alguma forma à relação da 
qual apenas significa - portanto arbitrário e não coerente com 
esta relação concreta mas adquirindo coerência e 
conseqüentemente sentido em uma relação abstrata e 
sistemática com todos os outros objetos-signos. É então que ele 
se personaliza, que entra na série, etc.: é consumido - jamais na 
sua materialidade mas na sua diferença (BAUDRILLARD, 1997, 
p.207).  
 
Assim, os objetos do artesanato étnico indígena, carregados de 

símbolos, despertam o interesse na contemporaneidade por aumentar a 

diferença social com relação aos demais, em função do exótico, do raro, do 

mito.  

Uma pergunta é pertinente: quem ou o quê, nesse contexto indica, 

quais os objetos que são motivos de desejo e diferenciação social? 

Dentre as respostas encontradas, ressaltamos aqui que a mídia tem 

um papel primordial na divulgação e propagação de idéias. Os formadores de 
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opinião da grande massa e de públicos segmentados, costumam se utilizar dos 

meios de comunicação para direcionar as tendências  de  moda. 

Pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” 
por diferentes traços: elevação do nível de vida, abundância das 
mercadorias e dos serviços, culto dos objetos e dos lazeres, 
moral hedonista e materialista, etc. Mas, estruturalmente, é a 
generalização do processo de moda que a define propriamente. 
A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes 
de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de 
massa sob a lei da obsolescência, da sedução e da 
diversificação, aquela que faz passar o econômico para a órbita 
da forma moda (LIPOVETSKY, 1999, p. 159). 

 
 Fazer uma conexão dos produtos e artefatos com as necessidades 

do público-alvo, é uma condição básica para a boa recepção de um objeto no 

mercado. É fundamental o entendimento desses códigos para a formação 

estética e cultural do artesão profissional.  

Pôde-se perceber também, que os artesãos pesquisados nesse 

trabalho dedicam a maior parte do seu tempo à produção das peças ou, com 

raras exceções, desenvolvem atividades paralelas relacionadas a esse ofício 

como ministrar cursos e oficinas sobre o assunto, no entanto, ele se envolve 

diretamente com as demais etapas do processo, principalmente a venda. 

Todavia, o espaço onde são expostas as para venda, não recebe 

por parte do artesão, a devida atenção. O produto não é mostrado com o 

mesmo cuidado com que é criado e produzido. A venda do artesanato étnico 

nos dias de hoje, não pode ser realizada da mesma forma como era feita há 

trinta anos atrás, o mundo mudou e as necessidades do consumidor também 

mudaram. 

Notamos durante as visitas aos ateliês dos artesãos de Icoaraci, que 

eles acreditam que a aceitação das peças no mercado acontece em virtude de 

o desenho e a forma dos objetos serem atraentes. A importância da 
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apresentação do produto para o público consumidor, quer na ambiência do 

espaço, quer nas embalagens ou portfólios (para as vendas a distância ou para 

revendedores), não é considerada como elemento estratégico para o 

desenvolvimento do seu negócio.  

No entanto, uma característica recorrente que notamos na maioria 

dos ceramistas de Icoaraci é o pensamento medieval muito próximo ao do 

“justo preço”. O artesão, na maioria das vezes, considera o seu trabalho como 

obra de arte. Todavia, estima o preço das peças, não pelo seu valor agregado, 

ou seja, o que o grafismo, a forma e o design podem representar 

simbolicamente, mas sim pelo tempo e material gastos para produzi-las. 

Parece num primeiro momento paradoxal, saber que as peças são vendidas 

pelo seu desenho e não incluir este item no valor final do trabalho.     

Esse procedimento faz parte da cultura local, o que dificulta a 

possibilidade de o artesão aumentar sua rentabilidade. Vale notar também que 

existe, por parte do artesão, uma falta de percepção das oportunidades que o 

mercado possa vir a oferecer. 

Convém fazermos um contraponto com os objetos criados por 

Selma Abdon e Franz Rzehak, proprietários da cerâmica “Cores da Terra”, 

localizada na cidade de Ibirataia, sul da Bahia (FIGURA 15).  

Este contraponto nos auxilia no entendimento da nossa hipótese, 

mostrando que a aplicação nos produtos artesanais de conceitos como: 

ambiência, design, embalagem, gestão, assim como, a criação de peças com 

significados fortes, características técnicas das mesmas, procedência, material 

publicitário e divulgação da trajetória de vida dos artesãos, tornaram essa 
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cerâmica um caso bem sucedido em que esses artesãos alcançaram, com o 

seu trabalho, uma rentabilidade digna. 

 

 

FIGURA 16 - Cerâmica Cores da Terra, em Ibirataia (BA) - vista externa 

 

Selma começou a produzir artesanato em cerâmica depois de ter 

cursado a escola de Belas Artes no Rio de Janeiro. Com a crise econômica 

que assolou o sul da Bahia nos anos oitenta, Selma teve que retornar a sua 

cidade natal e montou um pequeno ateliê . Após receber uma encomenda para 

a confecção de pequenas peças em cerâmica (inspiradas em frutas típicas da 

região, no caso o cacau), resolveu dar seqüência, e desdobrar essa temática 

produzindo em maior escala. 

Ofereceu seus objetos para algumas lojas de decoração na cidade 

de São Paulo. Num primeiro momento teve dificuldades para penetrar nesse 
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mercado, restrito e fechado. No entanto, depois de várias tentativas, suas 

peças foram aceitas tanto pelos lojistas, quanto pelo público.  

Com o aumento da demanda Selma montou uma pequena produção 

na cidade de Ipiaú, onde morava, contratando e treinando a mão-de-obra da 

própria região. Participou de algumas feiras promovidas pelo SEBRAE, e 

conseguiu, depois de muita insistência, participar da feira de presentes GIFT, 

também em São Paulo. Nos três primeiros dias de participação nesta feira, 

Selma  conseguiu firmar encomendas para um ano de produção. 

A partir daí, novas encomendas foram realizadas e a oportunidade 

de crescimento da produção também,  obrigando Selma a aumentar sua infra-

estrutura para ter condições de atender as encomendas realizadas na feira.  

A ampliação nos negócios obrigou Selma a mudar-se para a cidade 

de Ibirataia e empreendeu um projeto que, até junho de 2000 (durante a 

realização das entrevistas), gerava  mais de 300 empregos diretos. No período 

de dez anos, Selma e Franz conseguiram sistematizar a produção das peças 

artesanais e hoje exportam para mais de seis países, além de atenderem 

demanda do mercado interno, principalmente das regiões Sul e Centro-Oeste.  

Esse exemplo nos mostra que os objetos criados pela cerâmica 

“Cores da Terra” alcançaram novos mercados a partir do momento em que o 

casal de artesãos, utiliza nas suas peças elementos estéticos expressados por 

meio da forma,  da textura, do design e da linguagem adequada, recheados de 

elementos conceituais de fácil identificação e assimilação para o público ao 

qual elas se destinam, e cuja temática na maioria das vezes está voltada para 

elementos da flora e fauna brasileiras (FIGURA 16). 
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Para que suas peças tivessem um maior alcance, Selma levou em 

conta algumas estratégias que aumentaram suas vendas. Sendo Ibirataia uma 

cidade carente de recursos para sustentação logística da produção, sem, pelo 

menos uma agência bancária, Selma e Franz criaram um sistema autônomo 

para o desenvolvimento e  produção das peças, com setores bem definidos e 

articulados entre si. Assim, os objetos criados pelo casal são enviados para 

outros centros, etiquetados e embalados em caixas padronizadas produzidas 

no próprio local, referenciando quem os produz e a região de onde provém. 

 

 

FIGURA 17 - Cerâmica Cores da Terra, em Ibirataia (BA) - vista interna da loja 

 

Outro exemplo que buscamos para analisar a produção artesanal 

em cerâmica no estado da Bahia, foi o da Sra. “Nitinha”, da cidade de Rio 

Real, ao norte do Estado (FIGURA 17). Sem nenhuma infra-estrutura para dar 

suporte a sua produção e, conseqüentemente, sem conseguir aumentar a sua 

rentabilidade por problemas diversos, dentre eles o escoamento das suas 
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peças, a Sra. “Nitinha” tem dificuldades de manter-se nesse ofício. Suas peças 

são vendidas em feiras livres de Rio Real ou pelo Instituto Mauá12, que envia 

uma viatura para  buscar  as  peças  na  sua  residência, colocando-as em 

exposição para serem   vendidas,  em  regime  de   consignação   nas   lojas   

desse   Instituto, localizadas nos bairros da Barra e Pelourinho, em Salvador. A 

coleta é feita de quatro em quatro meses, aproximadamente, e o pagamento é 

realizado na mesma proporção de tempo. 

 

 

FIGURA 17 - Sra. “Nitinha”, artesã de Rio Real (BA) 

 

Podemos perceber que apesar das duas artesãs morarem no 

mesmo Estado, existe uma diferença na comercialização dos seus produtos. 

Selma, investiu em setores cruciais dentro da sua produção tais como: 

                                      
12 Órgão do Governo do Estado da Bahia, cuja estrutura se assemelha a proposta da PARATUR em 
Belém, mostrada na terceira parte desse trabalho. 
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embalagem, publicidade, venda direta para as lojas de decoração, show room, 

etc. No entanto, a Sra. Nitinha, por falta de recursos e acesso, manteve sua 

produção sem grandes investimentos, fazendo com que suas peças tenham 

pouco retorno comercial. O posicionamento dessa artesã nos mostra que seu 

produto, de criação espontânea e com fins utilitários, é direcionado ao público 

local. No entanto, suas peças mudam de significado quando o Instituto Mauá, 

com o objetivo de mostrar a produção artesanal do Estado da Bahia para os 

turistas, expõe seus objetos em suas lojas. 

Com pouco acesso as informações externas, a Sra. “Nitinha” diminui 

suas chances de se posicionar no mercado. A dependência do Instituto Mauá e 

a falta de infra-estrutura local (ausência de telefone em sua residência é uma 

delas) provocam esse distanciamento.  

Observamos que essa artesã, têm um trabalho muito interessante e 

singular, sendo reconhecido por editores de uma revista de decoração de 

circulação nacional e formadora de opinião13. Notou-se também, que para  

conseguir um aumento na sua renda, a artesã produz outros tipos de objetos, 

relacionados a rituais, consumidos pela própria comunidade local . 

Com relação à venda da cerâmica étnica nas lojas de artesanato em 

Belém, verificamos que estas não se limitam a comercializar somente o 

artesanato em  cerâmica produzido em Icoaraci, o que provoca uma mistura de 

peças nas prateleiras, confundindo o consumidor quanto à origem do produto. 

Por outro lado, quando questionados sobre as referências culturais das peças, 

os vendedores não sabiam identificar as características dos grafismos ou em 

que cultura fora inspirada, tão pouco o artesão ou o grupo de artesãos  que às 

                                      
13 Revista Casa Claudia - Edição especial, Ano 24, n° 464, p. 30.  
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produziu. Essas lojas, localizadas em pontos estratégicos da cidade (tais como 

aeroporto, hotéis e centros turísticos), cujo público consumidor é diferenciado 

não conseguem suprir as necessidades de informações específicas que esse 

consumidor exige e que são fundamentais para agregar valor à venda.  

Em Icoaraci, a maioria destas lojas estão localizadas no bairro do 

Paracuri, em barracas de lona colocadas na orla da Vila e na Rod. Augusto 

Montenegro. Essas lojas possuem características distintas, apesar de 

venderem o mesmo produto.  

Poderíamos dividi-las em três grupos: as loja dos artesãos; lojas que 

revendem a cerâmica e que eventualmente possuem uma olaria; e a das 

associações ou cooperativas. Cada uma delas posicionando o produto de 

forma diferenciada.  

Nos pontos de venda dos artesãos, localizados no próprio ateliê, as 

peças não recebem o tratamento adequado para serem expostas, geralmente 

ficam amontoadas em prateleiras improvisadas, empoeiradas, desvalorizando 

o produto. Na maioria das vezes, o atendimento é feito pelo próprio artesão; 

quando este não se encontra no local, um auxiliar realiza as vendas. Como não 

há uma fluxo constante de clientes, esse atendimento pode ser feito por 

qualquer pessoa que estiver no ateliê naquele momento. Também notamos 

que as informações históricas e culturais a respeito das formas e grafismos 

que as peças possuem nem sempre são de domínio do artesão. 

Ainda em Icoaraci, nas lojas revendedoras das peças cujo 

proprietário, geralmente não é artesão, vamos destacar uma loja em especial, 

cujo proprietário, montou uma olaria onde as peças são criadas, produzidas, 

                                                                                                                    
A mesma publicação dedica a Raimundo Cardoso duas páginas, ressaltando o seu trabalho. 
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pintadas e embaladas, trabalhando num sistema produtivo semelhante aos dos 

artesãos de Ibirataia. Trata-se da loja “Anísio Artesanato” (FIGURA 18), que 

leva o mesmo nome do seu proprietário. O sistema de trabalho dessa loja está 

caracterizado por departamentos bem definidos e artesãos com funções 

específicas. No setor de vendas sempre se encontram um ou dois 

funcionários, além do proprietário, que estão sempre presentes nesse setor e 

que também vistoriam a produção e os despachos das encomendas. O Sr. 

Anísio possui uma infra-estrutura de produção para venda, podendo fornecer 

para qualquer ponto do país e do exterior. Os pedidos podem ser realizados na 

própria loja ou via fax, telefone ou internet.  Existe também uma parceria com 

guias turísticos que freqüentemente levam grupos interessados em comprar 

artesanato.  

 

 

FIGURA 18 - Loja Anísio Artesanato, em Icoaraci (PA) - vista externa 
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A loja do Sr. Anísio é a mais bem-estruturada de todas as lojas 

visitadas em Icoaraci. O cliente tem a oportunidade de conhecer toda a 

estrutura e sistema produtivo, podendo circular livremente tanto pelo setor de 

embalagens, quanto pela produção. A loja, enquanto espaço arquitetônico, 

possui condições de ampliar suas possibilidades e potencializar suas vendas 

com o auxílio da ambiência (FIGURA 19). No entanto, mesmo sem concorrente 

à altura, oferece variedade e infra-estrutura para o consumidor se sentir mais à 

vontade enquanto analisa os produtos. 

 

 

FIGURA 19 - Loja Anísio Artesanato, em Icoaraci (PA) - vista interna 

 

Dentro dessa estrutura produtiva olaria/venda estabelecida na loja 

do Sr. Anísio, está localizado o ateliê de “Del” , que além de produzir para a 

loja, confecciona peças encomendadas por terceiros usando a infra-estrutura 

da olaria. O trabalho de “Del” se caracteriza por reproduzir peças originais, 

eventualmente ele cria peças diferenciadas ou conceituais, que, junto com 
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outro artesão conhecido por “Beto” (FIGURA 20), fazem um trabalho específico 

dentro do sistema produtivo administrado pelo Sr. Anísio. “Del” é remanescente 

da segunda geração de artesãos que trabalha com cerâmica étnica, suas 

réplicas são muito precisas, o que tornou o trabalho desse artesão bastante 

solicitado pelo Sr. Anísio, cabe aqui um breve comentário sobre a trajetória de 

“Del” no artesanato profissional. 

 

FIGURA 20 - Artesão do Beto produzindo uma peça com estilo próprio 

 

Hidelmar Jesus de Almeida, conhecido como “Del”, nasceu em 30 

de outubro de 1966, no Maranhão. Começou a trabalhar com cerâmica aos 14 

anos, quando a venda do artesanato étnico estava no auge da produção. 
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Entretanto, ele não ingressou nessa atividade como aprendiz de artesão, e sim 

como vendedor em uma das várias lojas de artesanato localizadas na entrada 

principal da Vila de Icoaraci, Av. Augusto Montenegro. 

Filho de uma família de dez irmãos, “Del”  se interessou em 

aprender a técnica da pintura em cerâmica, nos intervalos de almoço. Os 

vasos chegavam queimados  e eram pintados nos fundos da própria loja, 

atraindo sua atenção. Foi assim que saiu do posto de vendedor para se tornar 

aprendiz e depois artesão/pintor. 

Como a maioria dos artesãos nesse período trabalhava por 

produtividade, “Del” resolveu aprimorar a técnica, utilizando outro material para 

executar a tarefa. Assim, experimentou a esponja no lugar do pincel, 

conseguindo com isso alcançar o seu objetivo: aumentar a produtividade com 

melhor acabamento para as peças.  

Em 1985 uma empresa de navegação de grande porte fez uma 

encomenda a uma das lojas à qual “Del” já era fornecedor. Alcides, o dono da 

loja,  possuía também uma olaria e devido ao curto prazo de entrega das 

peças encomendadas, acabou por convidar “Del” para ajudá-lo,  

proporcionando ao artesão entrar em contato direto com as olarias e entender 

toda a cadeia de produção. 

Terminado o serviço, Alcides o convidou para continuar trabalhando 

na olaria, o que foi aceito por “Del”.  

Porém, aos 20 anos e procurando novos horizontes, “Del” foi 

estudar Agrimensura na Escola Técnica Federal do Pará, no turno da noite. 

Essa decisão fez com que ele voltasse a  trabalhar por conta própria. Seu 

trabalho se resumia a pintura das peças para diversas olarias. O ritmo puxado 
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da relação trabalho/estudo fez com ele desistisse dos estudos e abandonasse 

a Escola Técnica Federal do Pará. Outra tentativa foi feita para concluir o 

segundo grau na escola Avertano Rocha, na própria Vila de Icoaraci, mas por 

problemas familiares teve que abandonar novamente. “Del” ficou com o 

segundo grau incompleto e abandonou definitivamente a idéia de concluir o 

curso médio. 

Voltou novamente para a cerâmica em busca do seu sustento, no 

entanto, com mais experiência. Não somente pinta as peças, como também 

faz a decoração por meio de incisões nos objetos. “Del” retoma o seu contato 

com o sistema produtivo e volta ao seu ofício, desta vez trabalhando na criação 

de formas e desenhos.  

Suas peças começam a ser apreciadas pelo Sr. Anísio, que propõe 

a ele ir trabalhar na sua loja e olaria. Durante algum tempo “Del” consegue 

resistir a esse convite, porém a necessidade financeira fez com que aceitasse 

a proposta de instalar o seu ateliê nos fundos da loja Anísio Artesanato 

(FIGURA 21).  

Estabeleceu-se então uma relação comercial que ainda ocorre nos 

dias de hoje e se configura da seguinte forma: o Sr. Anísio encomenda as 

peças e paga por elas, depois em sua loja, localizada na Rua Soledade,  

principal via de acesso ao bairro do Paracuri, coloca à venda com o preço 

estipulado pelo próprio Sr. Anísio. Portanto, “Del” passou a produzir 

diretamente para a loja “Anísio artesanato”, trabalhando nesse sistema até os 

dias de hoje. 
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FIGURA 22 - Ateliê do artesão Del, localizado nos fundos da loja Anísio Artesanato 

 

As lojas das cooperativas ou associações estão localizadas 

geralmente em áreas cedidas pelo poder público. É o caso da COARTI, 

instalada em uma antiga estação de trem, ou da Feira do Paracuri, mantida 

pela Sociedade dos Amigos de Icoaraci - SOAMI, que está situada em uma 

pequena praça na orla da Vila. A COARTI, possui um espaço físico ajuda a 

conceituar o produto, no entanto o prédio, com características de uma 

arquitetura do início do século XX, poderia ser mais bem explorado por ter um 

conceito histórico e localização privilegiada (FIGURA 22).  



 

 

90 

 

 

FIGURA 23 - sede da Cooperativa dos Artesãos de Icoaraci - COARTI 

antiga estação de trem 

 

A Feira do Paracuri, criada na segunda metade da década de 90, 

possui uma diversificação de objetos em cerâmica que extrapolam os produtos 

com características étnicas. 

Aparentemente, o público-alvo parece ser o turista, no entanto, em 

função da variedade dos produtos expostos, nota-se que há uma busca por 

público interno e heterogêneo. O atendimento nem sempre é feito por pessoas 

treinadas para essa função e outros tipos de comércio informal já começam a 

se instalar nos arredores da feira como pequena venda de sorvetes e bares. As 

barracas são de lona (tipo campanha) e não são desmontadas com freqüência 

(FIGURA 23).  
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FIGURA 23 - Barracas da Feira do Paracuri, em Icoaraci (PA) 

 

 

 Em contrapartida, notou-se que nas lojas pesquisadas em Salvador, 

onde a atividade turística é mais constante, as equipes de venda recebem um 

treinamento adequado que ajuda a potencializar o consumo dos produtos. Um 

dos exemplos é a loja “koisas da Terra”, revendedora exclusiva dos produtos 

“Cores da Terra,” de Selma e Franz, localizada na Rua Gregório de Mattos, 

uma das principais ruas do Pelourinho, local de grande circulação de turistas. 

O consumidor recebe informações, dentre outras coisas, sobre características 

técnicas dos objetos expostos, além da origem dos artesãos  e o local onde 

são produzidos (FIGURA 24). 
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FIGURA 24 - Loja Koisas da Terra, em Salvador (BA) - vista externa 

 

Outro exemplo significativo é a loja Baú Baú, localizada também na 

Rua Gregório de Mattos (FIGURA 25). Seus produtos são mais generalizados 

e a loja oferece artesanato de diversos pontos do Brasil. A mistura diversificada 

desses produtos dentro da loja acaba marcando uma unidade não 

necessariamente local, mas nacional. A integração do espaço com os objetos 

gera uma ambiência que, se apresentada de forma coerente, aumenta o valor 

agregado dos produtos, compatível com o nível de renda do público-alvo. 
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Agregado a isso, existe um sistema de entrega para outros Estados, 

possibilitando a compra de peças maiores para uma posterior remessa. 

Essa disposição espacial dos objetos no interior das lojas está 

diretamente relacionado com o universo de valores trazidos pelo público 

consumidor, principalmente o turista. 

 

 

FIGURA 25 - Loja Baú-Baú, em Salvador (BA) - vista externa 
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O apelo estético é uma estratégia de venda, sem querer dizer com 

isso que um produto para ser aceito nesse mercado precise, necessariamente, 

estar em consonância com o gosto do artesão. Essa relação é perigosa para o 

artesão e ao mesmo tempo paradoxal. Pois a peça é o que é em função de ser 

produzida artesanalmente, no entanto, valores simbólicos presentes em 

determinados grupos sociais que compõem as sociedades contemporâneas 

capitalistas,  não fazem parte do universo estético do artesão, porém, devem 

estar presentes no design dos objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A forma sempre esteve presente como um elemento importante na 

identificação cultural e na melhoria da performance dos objetos.  

A trajetória dos objetos em cerâmica produzidos por civilizações 

indígenas pré-colombianas na Amazônia foi crucial para a formação de uma 

ambiência histórica que serviu de base para o desenvolvimento do artesanato 

étnico de Icoaraci. O Museu Goeldi teve o grande mérito de sistematizar 

cientificamente essa produção e colocá-la no seu tempo e espaço. O material 

produzido a partir dessas pesquisas foi fundamental para a divulgação e 

posterior desenvolvimento do trabalho dos ceramistas de Icoaraci.  

Por outro lado, a interferência dos órgãos governamentais estaduais 

e municipais tiveram um papel significativo e decisivo no incentivo, 

gerenciamento e escoamento da produção dos ceramistas, acabando por 

gerar no artesão um sentimento de dependência paternalista junto ao Estado. 

Essa interferência do poder público, paradoxalmente, tanto ajudou quanto 

prejudicou, a médio prazo, a profissionalização do artesão ceramista.  

No entanto, o poder público teve, têm e ainda terá um papel 

fundamental para a evolução desse ofício proveniente, na maioria das vezes, 

de camadas ditas populares, com poucos recursos financeiros e quase 

nenhuma formação em técnicas comerciais.  

No caso específico da cerâmica étnica da Vila de Icoaraci, 

germinada em um bairro carente de infra-estrutura básica, as ações 

promovidas pelo Estado como criar escolas, ministrar cursos de 

aperfeiçoamento, proporcionar condições às vias de escoamento da produção, 

assim como desenvolver condições de integração social, dentre outras, são 
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imprescindíveis para a manutenção e continuidade desses artesãos nos seus 

locais de trabalho.   

Ainda acreditamos nesse ofício como uma atividade 

economicamente viável em regiões subdesenvolvidas e de periferia urbana. O 

incentivo ao turismo na região e a capacitação profissional dos artesãos 

(principalmente na área gerencial e de cooperativismo), são condições básicas 

para a auto-sustentação dessa atividade. 

As mudanças analisadas e relatadas no primeiro momento dessa 

pesquisa foram relevantes para entendermos as transformações ocorridas nos 

objetos artesanais a partir do século XV, que deram base para o surgimento da 

Revolução Industrial e provocaram alterações de comportamento incentivadas 

pelo consumo em massa. Esses estudos nos mostraram que tais 

transformações eram lentas, e para se solidificarem como tal, foi necessário 

um espaço de tempo longo, equivalente a uma ou duas gerações. A partir do 

século XX a rapidez dessas transformações aumenta e hoje são efetivadas 

num período muito curto de tempo.  

A velocidade com que novos objetos são criados, o automóvel, TV e 

computador pessoal, e sua rápida colocação no mercado consumidor, além do 

aumento do acesso à informação, pelos meios de comunicação de massa, 

contribuíram para as modificações de comportamento do ser humano para 

com seu espaço físico e para com seus semelhantes. E por que não dizer que, 

na contemporaneidade, que a relação do homem com os objetos se modificou 

na mesma proporção. 

No mundo de hoje,  conceito e produto se confundem. Na maioria 

dos casos se apresenta como uma coisa só. Diante da plenitude tecnológica 
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alcançada pelos objetos, o homem os diferencia por meio da sua forma e do 

seu design. Adquirir para representar um estilo de vida.  

Ao mesmo tempo, o movimento global gera necessidades de 

identidades  locais. É nesse campo que achamos estar o grande potencial do 

artesanato étnico produzido em Icoaraci.  

Na concepção de novas linhas de produtos de maior valor 
simbólico e orientados ao mercado, é necessário resgatar, nas 
origens e raízes culturais, os elementos que possam assumir a 
condição de novos arquétipos orientadores de uma estética 
própria. No caso Latino esta tarefa assume enormes 
proporções em virtude da extraordinária diversidade cultural 
existente a nível regional, obrigando a identificar de modo 
apropriado cada produto à sua região de origem, para evitar a 
simplificação reducionista baseada em esteriótipos sem valor, 
resultantes em sua maioria, de uma visão 
preconceituosa.(BARROSO, 1999, p. 2) 
 
 

No entanto, faz-se necessário, a identificação dos códigos de 

consumo estabelecidos no contemporâneo. Para criação estar adequada as 

necessidades do público alvo, o artesão depende em grande parte dessas 

informações. A comunicação dos objetos criados com o público consumidor, 

por meio da forma, do design, da embalagem, da história tanto da peça como 

do artesão, da ambiência, ocorrerá com mais eficácia se ele estiver 

acompanhando as mudanças ocorridas nas sociedades contemporâneas, em 

que esses fatores, contribuem significativamente para a aceitação dos 

produtos no mercado consumidor. Constatamos isso nos procedimentos 

adotados pelos artesãos Selma e Franz, de Ibirataia, quando redirecionaram a 

produção de suas peças criando novos mercados. 

Não pretendemos enfatizar uma alteração radical nas características 

gráficas das peças produzidas na cerâmica étnica de Icoaraci hoje feitas de 

forma quase espontânea, mas sim criar condições para que o artesão possa 
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acompanhar as transformações dos valores estéticos e  econômicos,  

conseguindo descobrir possibilidades nesse processo contínuo de criação, 

visando aumentar seus rendimentos econômicos por meio do próprio ofício.  

Um cuidado, com o ponto de vista antropológico, deve ser levado 

em consideração: encontrar um meio termo para não deixar que somente as 

necessidades do mercado façam parte do universo criativo dos artesãos. No 

entanto, o sistema social do planeta está em constante mudança. O 

artesanato/profissional é uma atividade com fins comerciais, portanto, não 

pode voltar as costas para o mercado com a justificativa de preservação de 

uma pseudo-cultura associada a civilizações do passado. O conceito deve ser 

mais forte que o próprio objeto em si.   

Numa análise final, acreditamos que as pesquisas realizadas 

durante esse trabalho, possibilitou-nos uma contemplação mais crítica a 

respeito do design  enquanto ferramenta de auxílio na criação e vendas de 

objetos artesanais. Acreditamos que transformações são necessárias. Assim 

como ajustes na produção e escoamento dos objetos para integra-se ao 

sistema mercantil. 

Mudanças no presente são mais de ordem operacionais do que 

conceituais, semelhantes as ocorridas no passado, quando João Croelhas, 

chegando à Vila de Icoaraci com seu pai, no início do séc. XX, introduziu o 

sistema produtivo de peças em cerâmica por meio do “torno manual”, 

potencializando e diversificando a produção das peças utilitárias, ou mesmo 

por meio da perspicácia de Antônio Farias e Raimundo Cardoso, que 

descobriram um novo potencial para a cerâmica conseguindo transformar, num 
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curto espaço de tempo, o direcionamento dos objetos que eram produzidos na 

Vila,  transformando-os em cerâmica étnica de Icoaraci. 
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ANEXO 1 
 
Entrevista com o artesão Raimundo Cardoso  
 
M:O senhor acha que o artesão precisa estar criando sempre novas peças? 
RC: Então, aqui é... mas é uma dada produção e como é um material que não é 
como plástico, que tem um uso assim passageiro, tá sempre evoluindo, a cerâmica 
também vai nessa linha. Como o trabalho que a pessoa cobra pra decorar uma 
casa, fazer uma coisa, aí então quem compra vaso não compra muito, não está 
sempre comprando, semanalmente, mensalmente porque não precisa disso. Então, 
o artesão, ele precisa também procurar outras formas, outro estilo de trabalho, pra 
poder estar sempre, sempre achar quem compre. A pessoa que tem dinheiro está 
sempre procurando uma forma diferente do outro... 
 
M: Quando o senhor morava em Vigia, sua mãe fazia peças em cerâmica para 
vender? 
RC: Não. 
 
M: Era só para consumo próprio? 
RC: Só pra consumo, porque outras mulheres também faziam. 
 
M: E como ela aprendeu a trabalhar com cerâmica? 
RC: Com os antepassados dela, com a mãe dela. 
 
M: A mãe dela também fazia? 
RC: Com os antepassados, com a avó, devia ser a tataravô, a bisavó, aí foi 
passando. 
 
M: O senhor começou a fazer isso e depois... 
RC: Mas eu já sabia todos esses segredos. 
 
M: O senhor cresceu vendo sua mãe trabalhando com cerâmica? 
C: Foi. Daí pra fazer esse trabalho foi um “pulo de gato”, porque você vê que o 
processo aí, da cerâmica indígena, marajoara, tapajônica, era um negócio já 
considerado como trabalho arte, que não é qualquer pessoa que faz. 
 
M: É um trabalho refinado. 
RC: É. Devido à vivência das tribos, passada de geração, em geração, em geração, 
aquilo eles foram evoluindo, evoluindo pra poder trabalhar todo esse tipo de coisa, 
das figuras, daquelas coisas, da peça maior, de polir e tudo mais. Foi um processo... 
 
M: O senhor tinha outra profissão antes de antes de ser artesão? 
RC: Fui vendedor, teve uma época que eu fui vendedor. Primeiro lá no interior eu 
trabalhei em roça, capinava roça, fui capinar... 
 
M: Depois o senhor mudou para Vigia? 
RC: Não, quando eu vim embora pra cá, eu fui o primeiro que vim pra Icoaraci, 
naquela época era vila do Pinheiro, mas eu vim com vizinhos nossos, parentes que 
já estavam aqui... 
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M: Onde o senhor trabalhou? 
RC: Eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei numa loja chamada Boa Fama, que foi a 
primeira fábrica de calçados de Belém. Mas aí com a evolução, aquelas indústrias 
de Belém, aquilo tudo foi acabando, a fábrica de calçados... 
 
M: Com que idade o senhor veio para Icoaraci? 
RC: Olha, eu não sei, mas eu acho que eu tinha mais de dez. 
 
M: Mais de dez anos? 
RC: É, porque eu já era... já sabia muito bem das coisas, já era entendido. Aí eu fui 
trabalhando, trabalhei até chegar na Boa Fama como varredor, depois passei a 
balconista, como diziam. Como balconista eu trabalhei como pessoa que entregava 
sapato, porque naquela época pra quem comprava sapato você perguntava “O 
senhor leva agora ou quer que mande deixar?”, aí ele dizia “Não, mande deixar” e 
eu que saía com um monte de caixa pra entregar pros fregueses, mas aquilo era 
hábito. 
 
M: E depois? 
RC: É. Bom, aí então é que eu comecei a trabalhar com a cerâmica. 
 
M: Mas aí o senhor... 
RC: Não tinha nada disso, não existia esse tipo de cerâmica. 
 
M: Só existia a utilitária? 
RC: Só.  
 
M: Essa cerâmica já tinha diminuído o volume de vendas. 
RC: Algumas cerâmicas, são poucas ainda que fazem tijolo, lá na quinta rua, 
também foram perdendo terreno, por que tijolo tem muito, lá do Guamá, de 
Imperatriz, não sei de onde, não sei de onde, não sei de onde, de Abaetetuba, 
Igarapé-Mirim... Porque antes, vinha de uma olaria lá de Ilha das Onças, chamada 
Ipiranga, que devia ser uma olaria muito grande... 
 
M: Vinha de lá o tijolo? 
RC: Foi, foi. Então essas coisas rudimentares do passado também foram acabando 
e as olarias hoje... 
 
M: O senhor começou a fazer essas peças arqueológicas por conta de um livro 
que ganhou da sua irmã? 
RC: É, é. 
 
M: Como é que foi isso? 
RC: Mas o livro, um grupo de missionários americanos foi para aquele, hoje chalé 
Tavares Cardoso. Veio um barco, um navio, não sei quantas famílias, mas eu acho 
que eram mais de vinte famílias de missionários americanos. 
 
M: Vieram morar no chalé? 
RC: Vieram e foram pra lá. Uma das famílias foi trabalhar. Um dia a minha irmã, 
aqui do lado, encontrou um livro numa lata de lixo, já pronto pra ser levado. Inclusive 
aquele livro que ela achou era só vaso, vaso, vaso. Na época, eu já estava 
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começando a trabalhar, aí ela pegou, trouxe o livro pra cá, mostrou pra mim e, isso 
tudo que aconteceu foram coisas que foram contribuindo...pro meu trabalho, pra 
esse trabalho de cerâmica de Icoaraci. 
 
M: Aí o senhor começou a trabalhar na cerâmica, mas continuou trabalhando 
como vendedor? 
RC: Não, nessa época eu já tinha Igreja. 
 
M: O senhor já era pastor? 
RC: Já era pastor evangélico. Mas continuei porque como pastor na época, eu não 
ganhava dinheiro, e eu tinha que viver, sustentar a família. E achei na cerâmica, 
uma atividade que me ajudou na minha sobrevivência, a sustentar a família. 
 
M: O senhor já tinha família? Já era casado? 
RC: Já, já.... Não, não, na época do livro eu era solteiro. Foi, foi... Não, não, eu nasci 
no ano 1930, 29 de 06 de 30. Eu casei com 33 anos, então 63. Em 1968 foi que eu 
comecei a trabalhar com cerâmica. 
 
M: Mestre Cardoso, o senhor conheceu o cabeludo?  
RC: Bom, quando eu cheguei aqui em Icoaraci, tinha as olarias aí, essas olarias, 
várias, e o cabeludo morava no Paracuri. Quando eu cheguei, o cabeludo ainda não 
fazia cerâmica, ele pintava... 
 
M: Barcos? 
RC: Barco. 
 
M: Abria letras em barcos? 
RC: É... Casa, fazia letreiro, foi, a história dele foi essa. Ele tinha um boteco lá. Um 
cara um dia apareceu lá com um livro. Foi lá tomar uma cachaça, não tinha dinheiro 
pra pagar, aí disse “Olha, eu tenho esse livro aqui” e o cabeludo como pintava 
canoa, pintava casa, fazia letreiro, disse “Quem sabe esse livro, essa pintura aqui 
não vai te ajudar” aí o cabeludo, então, ficou com o livro. Aí ele começou a passar 
os desenhos pros vasos. Quem fazia os vasos eram os cunhados dele. 
 
M: Da Olaria do espanhol? 
RC: Era, porque eles é que tinham olaria, faziam vasos de planta, essa coisa que eu 
te falei. Porque o cabeludo não fazia cerâmica não. 
 
M: Ele só pintava? 
RC: É. Aí é outra história. Nessa época, eu já andava pelo museu, eu até cheguei 
um dia a convidar o cabeludo “Vamo lá, seu cabeludo, o senhor vai lá e vai ver 
quanta cerâmica tem lá”, mas ele nunca foi. 
 
M: Ele nunca quis ir? 
RC: Não, nunca quis. 
 
M: Ele era meio indisciplinado pra essas coisas? 
RC: Era, era. Mas ele era assim, fazia riscado e tal... Aí um dia saiu uma reportagem 
“A ceramista de Icoaraci...” como foi a reportagem... vasos da cerâmica marajoara, 
assim, assim”. Mas na realidade, ele pintava alguma coisa, mas não era...não era 
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essa coisa assim. Aí foi quando eu comecei ir ao museu, mas eu já tinha todo esse 
conhecimento... 
 
M: Que sua mãe havia lhe ensinado? 
RC: Já, já. E o que eu fiz, eu fiz uma peça de cerâmica e levei pro doutor Mário 
Simões, que também já morreu, era um arqueólogo do museu, que fez curso nos 
Estados Unidos, aí eu levei uma peça de cerâmica pra ele, ele gostou, aí permitiu... 
 
M: Como foi que o senhor conheceu ele? 
RC: O funcionário do museu era primo da minha esposa, ele tava lá com os bichos, 
dava comida lá pros bichos, aí ele me levou lá, falou com o doutor Mário Simões, e 
tal...mostrei pra ele, ele gostou, achou que tava muito bom, pro que tinha lá, para as 
peças de lá, aí ele começou a me permitir a entrada no acervo. Daí outros diretores 
que vieram depois, que eu não lembro o nome, teve um que disse “Olha, Cardoso, 
tu tem um prédio bem de canto...” porque tem a área do museu, que não era isso 
que tem hoje, era só um barracão, tem um prédio bem de canto, ele chegou a dizer 
assim “Olha, Cardoso, tu podias fazer as peças e vender aqui, nessa área desse 
prédio, está lá o prédio, bem de canto. Tu queres?”. Aí eu disse “Quero.”. Aí fechou 
o negócio, mas nunca chegou a acontecer. Porque parece que é o seguinte, a 
diretoria do museu não permitia isso, porque a finalidade do museu era outra. 
 
M: Era pesquisa mesmo. 
RC: É, não era comercializar. Aí eu fiquei na minha, e aí eu fui fazendo, aí a coisa 
foi evoluindo, aí eu comecei, então a trabalhar, mas chamar pessoas pra vir 
aprender a trabalhar também. O Gaia, o Nico.. 
 
M: E como o Gaia chegou aqui? O senhor conheceu ele e chamou? 
RC: Ele era garoto. 
 
M: Morava aqui na redondeza? 
RC: Não, morava lá na Cristóvão Colombo. Então eu morava lá na Cristóvão 
Colombo... 
 
M: O senhor morava lá? 
RC: Ao lado da Igreja, onde é a Igreja dos irmãos hoje. Então, morava lá perto, era 
vizinho e tal, mas o Gaia também com o conhecimento dele, a evolução dele, ele 
nunca produziu cerâmica marajoara, porque não era...mas outros que vieram, já 
naquela coisa de achar que era um bom negócio isso, aí foram aprendendo e 
levaram isso pra fora, lá pro Paracuri e a coisa lá foi também... 
 
M: Pegando força. 
RC: É, e até chegar o que está hoje, a cerâmica de Icoaraci não é uma cerâmica 
qualquer, porque também a coisa vai mudando, mudando, mudando, e hoje é o que 
está aí. 
 
M: A cerâmica de Icoaraci? 
RC: De Icoaraci. Então se pode dizer que é uma cerâmica, reprodução de peças 
arqueológicas, porque entrou aquela coisa do comércio também. E, hoje a coisa foi 
evoluindo, foi evoluindo e também...deu uma mistura, um trabalho diferente. 
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M: Mas o senhor continuou fiel à cópia, não é?  
RC: É, essa era a minha intenção. Mas depois, como produção, vai ficando saturado 
e vai perdendo as características originais. 
 
M: Mas os convites para expor fora do Brasil surgiram do Museu Goeldi? 
RC: Não. A minha primeira viagem para Estados Unidos foi através da Igreja que eu 
comecei a freqüentar. É uma missão americana. 
 
M: E quando foi isso? 
RC: Setenta. Aí a segunda viagem, que eu fui pra Alemanha, em 1980, aí sim. O 
doutor Olavo Lira Maia, que era secretário de cultura...Do estado do Pará. Mas esse 
convite veio, eu acho que..., não sei como foi, esse convite que veio de lá, e a 
secretaria era lá no Bolonha. Eu estava lá na ocasião em que ele recebeu o 
telefonema de Brasília. O telefonema era um convite que tinha vindo da Alemanha 
pare um artesão do Pará. Era uma empresa, uma empresa muito grande, que ela 
fazia o seguinte, todo ano ela convidava um grupo de artesãos de países pra ir lá 
fazer uma exposição, fazer um trabalho ao vivo, e eu estava lá na hora. Aí ele disse 
“Olha, Cardoso, um convite pra ir pra Alemanha. Você quer ir?” “Quero, quero.” . 
Fechado o negócio, e daí eu fui, foi um grupo de sete brasileiros pra essa exposição 
trabalhar. 
 
M: O senhor foi o único convidado da região? 
RC: Daqui do Pará, fui o único, lá. A segunda viagem foi em 1983, nos Estados 
Unidos, na Califórnia. Daí eu já fui com a minha esposa, porque quando eu viajava, 
ela dizia “Só você viaja, eu não viajo....”, aí eu disse “Olha, só tem um jeito de você 
viajar, é você entrar na cerâmica, fazer cerâmica, porque pra ir lá por nossa conta 
não tem dinheiro que agüente...” Aí nessa segunda viagem ela já me acompanhou. 
 
M: Nos Estados Unidos foi para fazer uma exposição? 
RC: É, mas essa segunda viagem já foi pra expor, pra uma exposição nessa cidade, 
que era também com outros artesãos de outros países, tinha da África... 
 
M: Foi uma espécie de feira, alguma coisa assim, ou não? 
RC: Não, não, também não. Então, essa viagem que eu fiz pra Alemanha foi que me 
deu, então, essa oportunidade de conhecer então algumas cidades como..., num 
outro país que foi na Holanda, Amsterdã, que eu fui pra Amsterdã, fui a Paris, fui 
à..., porque me deu essa oportunidade, porque é perto da Alemanha. Na Europa é 
fácil de viajar. E dos Estados Unidos em 83 foi a última, de lá pra cá não apareceu 
mais. 
 
M: E para o Japão? 
RC: Eu mandei as peças pro Japão, como eu mandei peças pra, pro Canadá, foram 
pessoas que levaram, pra fazer as exposições por lá. 
 
M: O senhor começou a receber pedidos Cardoso? encomendas de peças, 
quando elas começaram a ser mostradas? 
RC: Foi, foi. Mas o negócio em Icoaraci foi evoluindo também, evoluindo, evoluindo, 
aí então já houve compradores que vinham aqui. Na década de 80 até 90, vinha 
muita gente de fora comprar cerâmica aqui, não só do Brasil, como de outros 
países, do Estados Unidos, da França. Teve até francês que montou galpão aí. 
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M: Foi mesmo? 
RC: Foi, vinham aqui..., mas a cerâmica de Icoaraci, houve uma coisa, quem 
produzia cerâmica já, o que leva em consideração, a qualidade, a resistência, a 
queima, de um modo geral, a cerâmica de alta ou boa qualidade pro mercado lá 
fora. E não aconteceu essa evolução no Paracuri, essa cerâmica de alta qualidade, 
de boa qualidade, e uma produção... 
 
M: Em grande escala? 
RC: Em grande escala, e considerando essa alta qualidade da matéria-prima, da 
queima, da embalagem, da pronta-entrega, e nisso a cerâmica de Icoaraci...caiu, foi 
caindo, porque não acompanhou esse sistema de comércio que existe no mundo 
inteiro. 
 
M: O senhor acha que, se ela tivesse acompanhado esse processo, se tivesse 
melhorado a qualidade pra poder ter uma resistência maior de viagem, e se ela 
tivesse... 
RC: Um sistema de embalagem? 
 
M: E se ela tivesse um sistema de embalagem adequado, e também mais esse 
sistema de pronta-entrega, ela conseguiria ainda mercado? 
RC: Mercado tem, mas tem ainda uma outra coisa, reproduzir cerâmica em grande 
quantidade satura, o comércio fica saturado e aí também...daí os artesãos de 
Icoaraci passaram então pra fazer escudo do Paissandu, do Corínthias, do São 
Paulo, não sei de que, cinzeiro, e agora, peças decorativas. Porque o que vem da 
China, vem do Paraguai, de plástico, essas coisas, é um mercado em evolução, e 
Icoaraci ficou estático nessa área da cerâmica. O SEBRAE é que está tentando 
recuperar. Porque a cerâmica não tem que ficar só nessa coisa de cópia, de cópia, 
de cópia. Não, luminária, hoje já se faz uma linha de luminária, peças decorativas, 
peças utilitárias, cerâmica de mesa, louça, isso precisa ter todo um processo da 
matéria-prima, maquinário, pra produzir, e que o artesão não tem e nunca conseguiu 
isso, porque nunca os órgãos, que deveriam dar esse apoio pro artesão evoluir, 
melhorar, o artesão nunca contou com isso. 
 
M: Mestre Cardoso, como é que funcionava o sistema da Paratur? 
RC: A Paratur foi o seguinte, ela foi criada como um apoio, como um centro de 
comércio, de comercializar um artesanato, porque não era só cerâmica, era 
artesanato de um modo geral, tudo que se faz, miriti, madeira, raízes, trançado, 
macramé, tudo, tudo, tudo da área. Só que a Paratur fez o seguinte, o artesão 
produzia, levava pra Paratur e só recebia quando era vendido lá. A Paratur nunca 
investiu nessa área de comércio, de comercializar as peças do artesão. 
 
M: o sistema era por consignação? 
RC: Era. Agora o pessoal, os funcionários, aí entrava a prefeitura, o estado, não sei 
o que lá. Mas aí, o artesão, eu por exemplo, se eu vou comprar barro, o cara que 
tira lá o barro, ele quer receber porque ele vive disso, e se eu encomendava uma 
carrada, ele quer receber na hora porque ele vive disso; se eu chamo uma pessoa 
pra trabalhar, chega o final da semana, ele quer receber porque ele vive disso, e 
todo o processo era isso, e o artesão... 
 



 

 

114 

 

 
M: Não tinha capital de giro... 
RC: Não tinha e nunca teve. Então hoje eu penso, a Paratur vendeu muito, fez 
muitas exposições fora, que o artesão não participava disso. Então, Mário, hoje 
ninguém faz isso comigo, de eu comprar madeira pra só receber quando eu vender, 
ninguém vende barro pra mim pra só receber quando eu vender o vaso. Tem 
negócio melhor do que isso, Mário? Existe? Não existe. Nesse sentido a Paratur 
explorou o artesão. Eu me lembro também que uma vez, que o primeiro diretor da 
Paratur, quando foi pra lá, porque aquilo era uma peixaria, não era? Era Maloca. 
Uma parece que ainda existe lá, não existe? 
 
M: Sim. 
RC: Isso, era Maloca. 
 
M: E isso foi em que ano, mestre Cardoso? Década de 80? 
RC: Setenta e três? 
 
M: É. Foi nesse período? Setenta, setenta e um? 
RC: Foi, foi. foi por essa época. Eu me lembro que um sábado eu estava sem 
dinheiro, eu tinha peças lá, aí eu fui lá, lá na Paratur, falar com o diretor, cheguei lá 
e disse “Olha, eu estou precisando de dinheiro...”, aí ele disse “Mas você vem no 
sábado, você sabe que hoje não é dia de atender...”, gritando. Eu fiquei muito 
chateado, mas o que que eu ia fazer se eu não tinha. Eu já sofri muito. 
 
M: Eu imagino. 
RC: Já, já, já, na vida. Mas pra ter que ir embora lá pro interior da roça, isso sofre 
mais. Até que naquela época eu não sofria tanto porque tinha a caça do pato, tinha 
a galinha, tinha o peru, tinha o camarão, tinha o peixe... 
 
M: Tinha a sustentação. 
RC: É, não precisava comprar e não sofria tanto, mas quem vem pra cidade, Mário, 
sofre bastante. Então, a evolução da cerâmica se deu assim, foi um processo, 
Mário. 
 
M: Depois eles fecharam a loja da Paratur? 
RC: Não sei o que aconteceu. 
 
M: Mas o senhor saiu de lá, antes do fechamento da loja? 
RC: Não, não, daí eu fiquei lá, fiquei lá até um certo tempo, mas aí eu já tinha 
comprador que vinha até a minha casa, porque o meu trabalho, devido ser um 
trabalho sério, uma arte milenar da Amazônia, quem vinha de fora, vinha porque 
agora não vem mais tantos, vinha pela referência.  
 
M: Hoje ainda vem gente aqui na sua casa comprar? Ainda vêm pessoas de 
fora? 
RC: Muito raro, muito raro vou te contar por que, os intermediários que compravam, 
o Tailer do Paracuri, era um rapaz, porque eles preparam, os oleiros, têm famílias 
do Suriname, tem famílias do Amapá. De Goiás, Brasília, então, o intermediário ele 
vinha aqui gastar dinheiro. Aí resolveram levar pra lá, dizendo “Olha, vai pra lá que 
lá tu tens casa, tem salário...”, então, eles acharam um bom negócio pra eles e 
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foram se espalhando e hoje não vem mais ninguém nesse sistema, de dentro do 
Brasil mais. 
M: Na década de setenta tinha um fluxo de turistas maior na região? 
RC: Tinha. 
 
M: Depois na década de oitenta caiu bastante, não é? 
RC: Caiu bastante. 
 
M: E agora, nesse período, inaugurando parte do aeroporto novo, fazendo 
algumas coisas na cidade, o senhor acha que está tendo alguma mudança 
aqui em Icoaraci? 
RC: Até agora eu não senti nada. Você viu que os que tinham já passagem 
comprada pros Estados Unidos, pra Europa, pro exterior, com isso que aconteceu 
lá, eles resolveram cancelar tudo pra vim pro Brasil. Teve alguns que ficaram 
assustados com a diária nos hotéis do Brasil, você viu a reportagem? 
 
M: O senhor chegou a fazer, nas suas exposições, algum catálogo, para 
divulgar o seu trabalho? Ninguém chegou a fazer isso? 
RC: Deixa eu te falar uma coisa, Mário. Eu bati em muitas portas, Banco do Estado, 
Banco da Amazônia, Banco do não sei o que, tem o tal do projeto FNO, eu fui 
muitas vezes lá, que diz que é pra agricultura e tal. E o que eu percebi, Mário, é que 
o banco tem interesse de soltar cinco mil reais, enquanto ele importa cinco milhões, 
porque o cachê deles é maior. Então, eles não podem nem sujar a mão com cinco 
mil reais pro caboco ali porque ele não deixa nada pra eles. Olha, rapaz, e nisso eu 
fiquei sabendo de tudo o que existe nesse país. Entendeste? Os roubos e roubos e 
roubos. Então não interessa. O sujeito chega e diz “Olha, eu vou montar uma 
fazenda que custa trinta milhões de reais.”, vai no Banco do Estado, no Banco da 
Amazônia, e eles dizem “Tá aqui o dinheiro, toma, o dinheiro é teu.”. Tu sabes que 
tem casas lá na Vigia, lá pra dentro, que só você vendo a casa que era do cara, toda 
lajotada, umas quatro ou cinco casas, tem mais treze casas por fora, que devia ser 
de empregados, tá tudo abandonado lá. 
 
M: O senhor acha que se tivesse tido algum tipo de apoio nesse sentido, o seu 
trabalho teria uma valorização maior, em termos de arte? 
RC: Sim, sim. Mas aí o que também eu cheguei à conclusão foi que fazer peças 
arqueológicas ou coisa assim, é um ou outro que compra. E isso porque o que mais 
tem são peças de museu, e museu praticamente não está interessado. Essas 
cinqüenta reproduções que eu fiz, eu e a minha família, nós fizemos essas 
reproduções em noventa, de noventa pra noventa e um, que foi pra exposição da 
Eco 92. Foi, com certificado, com publicidade. E que, com o Hélio Gueiros, que 
construiu o Liceu, lá do Paracuri, porque ali era uma escola de referência, de apoio 
aos artesãos do Paracuri, eles têm maquinário, lá tem forno elétrico, tem forno a 
gás, tem máquina de bater o barro, tem equipamento completo lá. A Escola Bosque, 
que era uma escola de pesquisa e estudo da flora amazônica, de apoio ao homem 
que vive dos rios, da várzea, isso tudo tá encostado aí. Hoje, eu tenho que viver da 
minha aposentadoria de dois salários mínimos por mês, pro resto da vida. Eu sinto 
muito, porque com esse dinheiro que tá me faltando, aí eu já ia fazer um outro 
negócio pelo menos pra garantir mais..., mas não foi isso, nunca pensei isso. 
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M: Os órgãos públicos acabam não valorizando o trabalho? 
RC: É, é. É a minha contribuição pra cultura do Brasil, do Pará, que eu fiz. E o que o 
governo fez por isso, Mário? Olha, você vai encontrar peças no Museu do Hombre, 
no Instituto de Washington, que são originais, são peças originais. Tu sabes que os 
arqueólogos que vieram pra Amazônia, isso em 1940, por aí, os museus da Europa, 
todos têm peças da Amazônia, todos. Então, o que eu fiz, Mário, nenhum governo 
brasileiro fez. Eu, com o meu trabalho, olha, são dezenas de famílias, centenas de 
pessoas que se ocupam nessa atividade, e quem fez foi o Cardoso. Eu não faço 
isso, não digo isso, querendo me vangloriar. Mas é a verdade, Mário, isso é a 
realidade. Ninguém antes do Cardoso fez isso. E eu acho uma falta de respeito, de 
consideração, muito grande, o procedimento, que eu estou sendo tratado dessa 
forma, por aquilo que eu fiz. É uma falta de respeito. 
 
M: Hoje o senhor quase não produz mais, não é? 
RC: Não. 
 
M: Quem produz para o senhor? 
RC: Eu tenho uns trabalhos aqui, mas essa coisa de fazer muito, de fazer tudo, eu 
não faço mais. Mesmo porque não é mais isso pra mim, e nem eu, o Levy não, o 
Levy trabalha pro SEBRAE, o que eu faço é só uma linha de trabalho disso, que tá 
lá na Praça da República com o rapaz que trabalha com madeira, que eu vou fazer 
isso numa peça de madeira, e coisas assim, e eu tenho uma série disso aqui. E 
essas são peças dessa coleção. 
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ANEXO 2 
 
Entrevista com artesão Guilherme Santana 
 
 
M: Guilherme, qual o seu nome completo? 
G: Guilherme da Silva Santana 
 
M: Data de nascimento? 
G: Vinte e cinco de seis de sessenta e dois. 
 
M: Como senhor começou a trabalhar com artesanato? 
G: Bom, eu entrei no artesanato por volta de 1973, de freqüentar as olarias mesmo. 
 
M: O senhor morava aqui perto? 
G: Eu morava, eu morava aqui perto. 
 
M: De Icoaraci? 
G: É, de Icoaraci, todo esse terreno era da minha família, meu pai tinha um terreno 
grande pra ali e a gente morava em Belém, eles resolveram mudar pra cá. Na 
mudança, eu comecei a freqüentar as olarias, já tinha algumas olarias aí. 
 
M: Mas eles não mexiam com barro? 
G: Olha, minha mãe trabalhou durante muitos anos... Quando nós viemos pra cá, 
minha mãe lavava roupa pra fora, aí depois, quando chegou aqui, ela foi trabalhar 
com o pai do Ciro, o espanhol. 
 
M: Lá na olaria? 
G: Sim, sim. Ela foi pra lá bunir peça, e ela ficou pra lá durante muitos anos, até ela 
se aposentar ela ficou trabalhando lá. E eu, nessa altura, já tava lidando com 
cerâmica. 
 
M: Mas o senhor chegava a ir junto com ela? 
G: Logo quando eu cheguei pra cá sim, mas depois não, foi quando eu comecei a 
trabalhar com o genro do finado cabeludo, era Osvaldo o nome dele. Já morreu. 
 
M: O senhor foi fazer desenhos? 
G: Fazer desenho. Engraçado, eu pegava assim, começava a desenhar, depois 
estragava, aí eu despachava, jogava fora. Engraçado que a primeira vez que eu 
peguei uma peça desenhada, foi até o seu Osvaldo, eu comecei a cavar, não tive 
dificuldade nenhuma, foi assim meio que instintivo, aí ele perguntou se eu não 
queria trabalhar mesmo, aprender com ele e tal... Aí eu aceitei, aí eu comecei a 
trabalhar com desenho. 
 
M: O senhor fazia os desenhos nas peças? 
G: Era. 
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M: Como o Cabeludo se iniciou nessa história, ele pintava letras em barcos,  
não era? 
G: Era, mais ou menos por aí. Ele pintava letreiro, e tal... 
 
M: Foi ele que começou a utilizar os grafismos Marajoaras nas peças em 
cerâmica? 
G: Sim, ele e o Cardoso. Pode-se dizer que são duas vertentes. Nessa época a 
cerâmica tava saindo da fase utilitária e, o mestre Cardoso levou o trabalho dele 
mais pra parte arqueológica. Ele foi pesquisar e tal. Já o cabeludo aproveitou essa 
coisa de utilitária e começou a fazer desenhos em peças utilitárias, quer dizer, 
alguns desenhos marajoaras, alguns desenhos que ele começou a criar e assim foi. 
Eu acho que foi a partir daí que começou essa... 
 
M: Mas ele foi primeiro que o “Mestre Cardoso”? 
G: Mais ou menos na mesma época. 
 
M: Eles eram amigos? 
G: Eles eram amigos. E foi que... eu acredito que o cabeludo tenha sido responsável 
por essa, digamos assim, por essa estilização da cerâmica. 
 
M: A popularização também? 
G: A popularização também. Porque o mestre Cardoso até hoje mantém o mesmo 
estilo de trabalho. A partir do cabeludo as pessoas foram mudando, o Eduardo 
Amorim, Eurico, que era genro do cabeludo também, que fazia as peças que eram 
coloridas, Chiquinho Gouveia... 
 
M: E foi também se propagando? 
G: E foi também se propagando. E a partir da década de 70, que foi o auge da 
cerâmica aqui em Icoaraci, muitas pessoas que não trabalhavam com cerâmica, 
passaram a trabalhar. Virou um bom negócio e muita gente resolveu aprender, 
alguns já sabiam e largaram o emprego pra vir pra cá... Nessa época a Paratur dava 
um grande incentivo, então o cara pegava, fornecia material pra Paratur na 
segunda-feira e podia levar a quantidade que quisesse, tinha uma Kombi que vinha 
aqui e pegava, e na sexta-feira a gente ia lá e a Paratur pagava tudo, e escoava 
tudo. E isso foi até mais ou menos a metade pro final da década de 70. Na segunda 
metade dessa década foi que surgiu o Mocambo de Barro, que na verdade já 
existia, mas era só uma loja, eles compravam daqui e vendiam lá. 
 
M: Ainda tem hoje? 
G: Tem o prédio, olaria não tem não, mora uma família lá. Era um local de venda e 
depois eles fizeram uma olaria lá. Quando eles resolveram fazer essa olaria, eles 
pegaram um rapaz que desenhava aqui no Paracuri, chamavam de louro pra ele. 
Pegou ele pra ser o gerente da produção e pediu que ele escolhesse algumas 
pessoas pra trabalhar lá, lá no balcão, ele gerenciaria e... e me chamou pra 
trabalhar lá. 
 
M: E eram daqui os artesãos? 
G: Todos, todos daqui. 
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M: Os proprietário também? 
G: É o dono, nessa época era a dona Palmira. Ela era dona de uma fábrica de 
esquadrias. 
 
M: Fábrica de esquadrias? 
G: É, de portas e janelas, e tal. Era Artemasa, era dona da Artemasa. Daí ela veio 
pra cá e... 
 
M: Resolveu abrir... 
G: Resolveu abrir essa loja e fazer uma olaria. E, nessa época estava no auge 
mesmo da cerâmica, ela mandava peça pra São Paulo, tudo que a gente produzia 
ela mandava pra lá e vendia, e aí um pouco depois, chegou a SOCAP. Chegou o 
Antônio Carlos aqui e resolveu montar uma indústria de cerâmica. Na verdade, 
nessa época ele empregou praticamente toda a mão-de-obra daqui. 
 
M: Do Paracuri? 
G: É. Quem não foi pra lá, tava no Mocambo. 
 
M: Eles então quase que monopolizaram a produção? 
G: Praticamente. Poucas pessoas ficaram por aqui, mas não valia a pena. Por que, 
porque, vamos fazer um parâmetro agora com o real, se o camarada no Paracuri 
ganhava cinqüenta reais por semana, trabalhando no mocambo ou trabalhando na 
SOCAP ganhava quatrocentos ou quinhentos por semana. Então era uma coisa 
absurda. 
 
M: Era uma fábrica? 
G: Era uma fábrica. Deveria ter uma faixa de quinze tornos, com quinze oleiros 
trabalhando, igual número de boleiros, desenhistas, pintores, lixadores, moidores, 
alguns queimadores, quer dizer, era um universo aí... 
 
M: E essas peças eram criadas como? Vocês que criavam ou er dado um 
direcionamento? 
G: Uma grande quantidade de peças já era produzida aqui, e ele só fez pegar e 
levar pra produzir lá pra ele. 
 
M: Lá dentro? 
G: É. Eu acho que oitenta por cento dessas peças não são produzidas mais hoje. 
Um dia desses eu tava te falando que eu passei lá e peguei um catálogo. 
 
M: Eles faziam catálogos e vendiam por catálogo? 
G: Faziam, faziam catálogos. Tinha uma produção de venda, porque as peças todas 
iam embaladas individualmente, em caixinhas, tudo estampado. Faziam folder, 
cartazes, enfim era muito... 
  
M: E por que fechou?  
G: É, eu te falei, eles não controlaram bem a produção. Pra gente controlar uma 
produção de cerâmica já é muito difícil porque há uma quebra muito grande porque 
é muita gente manuseando, é um material pouco resistente e se tu não tiver um 
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controle absoluto sobre isso, tu vai ter uma perda muito grande. Pra completar 
acontecia aquele problema, o pessoal na segunda-feira não aparecia ninguém. É, 
não trabalhava, começava a terminar uma peça, deixava secar, uma quantidade 
enorme. Pra ti ter uma idéia, quando aqui no Paracuri um camarada manda fazer 
uma peça, o cara faz vinte, faz trinta, lá faz quinhentas, faz mil, faz duas mil. Então o 
camarada fazia duas mil peças, por exemplo duas mil chaleiras. Chaleira leva 
tampa, leva bico, leva alça... e o cara fazia quinhentas chaleiras duma vez. Aí a 
coisa não dava, quebrava. 
 
M: Ele era daqui, o Sr. Antônio Carlos? 
G: Não, ele é paulista. Ainda mora aqui, ele se radicou aqui. 
 
M: O senhor concluiu seus estudos secundários? 
G: Lá no laboratório. E fiquei por lá durante quatro anos. Lá eu terminei o primeiro 
grau, fiz o segundo grau, em seguida eu tentei o vestibular. Mas aí eu não passei no 
vestibular, porque na época me deu catapora. Uma semana antes da segunda 
etapa me deu catapora, da segunda fase, eu tinha passado na primeira e ia fazer a 
segunda fase. A prova era num domingo e um domingo antes me deu catapora. Eu 
fui fazer a prova assim mesmo, mas não tive como passar, não tive condições. E 
nesse meio tempo também aconteceu o Paradesign. 
 
M: O Paradesign aconteceu em noventa e... 
G: Em noventa e oito. 
 
M: São recentes essas ações? O Paradesign... 
G: É. Quando eu tava lá no liceu foi que o Gaia ( artista plástico ) , o Jaime ( 
consultor na área de artesanato do SEBRAE ) foi lá e me convidou pra trabalhar no 
Paradesign. Aí eu fui. Na verdade quando eu resolvi voltar a estudar, tudo que se 
referisse a aperfeiçoamento dentro da área, eu sempre quis fazer tudo. Nesse meio 
tempo que eu tava no liceu também eu fiz um curso de tecnologia em cerâmica, 
cerâmica vermelha. Foi um curso ministrado por uma professora que veio do Piauí, 
professora Celina, e foi realizado ali no liceu, bem extenso, cento e vinte horas, e 
desse curso seriam escolhidas algumas pessoas pra ministrar, trabalhar no 
programa do PEP, ministrar cursos pelo SENAI. E no final do curso, eu fui o primeiro 
colocado, aí eu fui logo escolhido, automaticamente pra ministrar esse curso no 
interior, programa do PEP. E foi outra porta que se abriu, fui lá pro SENAI, comecei 
a ... no mesmo ano que eu fiz o curso, comecei a ministrar cursos, curso de 
cerâmica estrutural, telha e tijolo. E até hoje eu ainda trabalho, esporadicamente. 
Chamam. Eu faço contrato, vou, passo vinte dias. Já trabalhei em vários interiores, 
São Domingos do Capim, Abaetetuba... 
 
M: E foi bom esse curso que ela ministrou? 
G: Foi muito bom. Me deu um grande entendimento nessa questão de, 
principalmente nessa questão tecnológica, por exemplo, a questão da matéria-
prima, os tipos, a característica... 
 
M: E o que é que o Paradesign mudou na tua concepção de pensar a 
cerâmica? Teve alguma mudança? 
G: Olha, com certeza uma mudança muito grande, não só pra mim, mas pra todas 
as pessoas que de lá participaram. 
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M: Em que sentido mudou? 
G: Olha, a gente tava falando ainda agora de como as pessoas resistem a essa 
questão de como a cerâmica é feita hoje. Grafismo, muita pintura, muito grafismo, 
eu tinha bem essa visão também. Eu achava que cerâmica só tinha aqui. 
 
M: O senhor quer dizer aqui em Icoarací? que em outro lugar do Brasil não 
produzia cerâmica? 
G: Que em outro lugar do Brasil não produzia cerâmica. Era mais ou menos assim 
que a gente tinha essa visão. Quer dizer, no Pará Design eu já não tinha tanto, mas 
no decorrer do tempo que eu trabalhei eu tinha essa visão. E eu comecei a entrar 
em contato com outras formas, design, que até então a gente nem ouvia falar, era 
uma coisa que pra gente era totalmente nova, eu comecei a entender melhor o que 
significava, o que ele tinha de bom, o que tinha de ruim, e tanto que, mesmo depois 
do Pará Design, quando eu voltei pra produzir, eu ainda tava com algumas 
resistências em relação ao trabalho que nós fazíamos, essa questão de peças muito 
simples e tal, não tem nem quase desenho. No começo a gente fazia umas peças, 
carregava no desenho e eles diziam “Não é assim e tal...” Isso aí com o tempo é que 
foi sendo..., que eu fui me separando dessas coisas, e hoje eu já tenho uma visão 
bem mais definida do meu trabalho. Quando nós saímos do Pará Design, que 
resolvemos montar o grupo, eu pensava que era uma coisa que ia dar certo porque 
a gente já sabia tudo que a gente queria. Quando a gente caía na real, na profissão, 
a gente via que as coisas não eram bem assim. 
 
M: Por que o senhor achou que não era bem assim, por falta de contato, de 
alguém que pudesse fazer o elo? 
G: Porque tanto eu, Guga, Marcelo, a Telma, o Deo, o Ciro ( artesãos ceramistas ), 
todos nós nunca tivemos problemas em criar, em fazer, nunca tivemos problema. Só 
que aí vem o quê? Pra ti fazer um negócio e dar certo, esse material tem que 
escoar, tem que vender, não adianta tu fazer a melhor cerâmica do mundo se tu não 
tiver pra quem vender. E foi aí que a gente descobriu que nós não recebemos nada 
em termos de gerenciamento pra essa parte de venda, não tem um controle. 
 
M: O senhor acha que essa noção é importante no processo de criação da 
peças, a informação de quem é teu público alvo? 
G: Olha, eu acho isso importante. Hoje eu vejo que não dá pra fazer cerâmica 
pensando no teu gosto. Tu tem que fazer uma coisa que te agrade fazer, mas que tu 
pense que tu pode... é aquela questão de tu trabalhar de acordo com a tendência. 
Eu não posso dizer “Essa peça tá bonita pra caramba, vai vender”, até porque nós já 
tivemos experiência de peças que nós fizemos “Égua! Tá muito legal essa peça” e 
nós fomos pra uma feira e não vendeu nenhuma dela, tanto que tivemos que parar 
de fazer, tava legal e tal, mas... Aqui já, a gente já procura, embora não seja de uma 
maneira tão profissional, a gente já procura fazer um trabalho direcionado. O que 
seria isso? Bom, a gente conversa muito com o pessoal de arquitetura e eles nos 
passam “Olha, hoje em dia a tendência é tal...”. Eu tava falando com uma arquiteta 
sábado e ela me disse “Olha, a tendência tá muito pra cerâmica clara, branca e 
tal...”. Aí, tá legal, são coisas que a gente vai anotando e quando a gente vai criar, a 
gente leva isso em consideração, a gente leva muito em consideração. A outra 
questão... 
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M: Então o senhor acha que deve haver uma proximidade maior com esses 
formadores de opinião? 
G: Sim, eu acho que é imprescindível pro meu trabalho, no momento agora eu vejo 
que isso daí é... Outras questões que nós pensávamos que não, coisas que nós 
pensávamos que não iam ter problemas e que no final foi empecilho maior do 
mundo foi quanto à tecnologia. Nós achávamos que só porque nós dominávamos a 
técnica de fazer, nós não precisaríamos buscar grandes tecnologias, “Ah não, 
compra, dá pra gente fazer, todo mundo trabalha, todo mundo tem...”. Aí o que que 
aconteceu? Nós chegamos pra fazer essas peças, lá do Pará Design, a primeira 
coisa que nó notamos foi que a nossa matéria-prima não era ideal pra fazer esse 
trabalho. 
 
M: Por quê? 
G: Porque ela tem muita matéria orgânica, tem muita raiz, tem muita impureza. E aí? 
Foi o primeiro grande empecilho que a gente viu. “E aí, o que que a gente vai fazer?” 
Tem que trabalhar a matéria-prima. 
 
M: Mas o que era que acontecia? Ela rachava... 
G: Não, não, não. Tem coisas que ainda acontece aqui. Tu faz uma peça legal, dá 
todo um acabamento bacana e quando tu queima tu vai ver que, assim, escondido 
tinha uma raiz, essa raiz ela queima no forno e forma uma, uma... 
 
M: Uma grande fissura. 
G: Sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá vendo, essa aqui é uma peça de barro que 
não foi preparado. A maior parte das nossas peças tão como essa daqui, bota um 
acabamento legal, mas depois da queima... Aqui tinha uma raiz, aqui tinha outra 
raiz, quer dizer começou a aparecer esses problemas aqui. E isso é problema pra 
quem quer trabalhar com qualidade. Então o que que aconteceu, a gente teve que 
partir pro processador da argila. 
 
M: Mas vocês trabalham assim, pensando na argila pura? 
G: Sim, argila... 
 
M: Natural. 
G: Natural. 
 
M: Isso para as peças que teriam um acabamento natural? 
G: Sim. Que teriam um acabamento de superfície lisa. Se a gente for trabalhar 
textura isso aí vai interferir bem pouco. E aí nós corremos atrás, foi uma dificuldade, 
foi nessa época que a gente parou de produzir, que foi justamente pra construir esse 
processador e, quando o processador ficou pronto que nós começamos a processar 
argila, nós vimos o quê, que a argila depois de processada, ela leva um tempo 
enorme pra voltar a endurecer, pra poder ser usada. Aí a gente teve que correr atrás 
de uma consultoria pra ajudar nisso. Aí veio o Zé Antônio, o pessoal do SEBRAE, 
etc, o professor Zé Antônio, ele falou que tinha que usar produto químico, mas a 
gente teve dificuldade de encontrar produto químico aqui em Belém, uma série de 
coisas, mas mesmo assim a gente foi, só que a gente não tem ainda... pra gente 
acelerar esse processo a gente vai ter que ter uma estufa, e pra ter uma estufa tem 
que ter um forno pra canalizar o calor. Aí foi uma série de coisas, e por último a 



 

 

123 

 

gente descobriu que é interessante você saber que essa peça tá bem..., mas se 
você observar assim com mais cuidado, você vai ver que ela tem várias 
irregularidades. Aí o que que acontece, o camarada quando vai fazer, ele puxa o 
barro, e dentro ficam  várias espirais assim, e isso faz com que as paredes da peça 
não fiquem com a mesma espessura. E o que acontece, quando começa a secar, 
nessa parte onde tá mais fina a espiral, começam a aparecer o que nós chamamos 
de costela. Aí começa a ficar erro. E outra coisa, nós corremos atrás, porque o 
pessoal que trabalha fazendo peça, ele não aceita, porque ele sempre trabalhou 
assim, aí chega um cara e diz “Faz assim.”, aí ele diz “Não, não, porque isso não dá 
certo, eu não trabalho assim.”. Aí a gente foi ver que a gente não tinha gente assim 
tão especializada, como nós pensávamos, não tínhamos. E até hoje a gente 
trabalha assim, porque não dá pra tentar com o cara que trabalha há quarenta, 
cinqüenta anos... 
 
M: Mas, o senhor acha que esse detalhe é um fator de argumento venda, ou 
seja, como essa senhora que chegou aqui ( compradora que visitou o ateliê 
durante a entrevista) , ela olha, se encanta pela peça como um todo, ou ela vai 
nos detalhes? 
G: Eu acho que isso não é tão... Até porque uma pessoa que é leiga, dificilmente vai 
olhar e notar as pequenas imperfeições que a gente nota. Mas mesmo assim a 
gente pegou assim, uma obsessão por qualidade, nós achamos que isso é uma 
coisa que pode ser melhorada. 
 
M: O senhor não acha que essa busca pela peça perfeita acaba por 
descaracterizar um pouco a essência de um produto artesanal? 
G: Sim, na verdade nós usamos isso como discurso. Mas, se nós víssemos que isso 
era um problema e não procurássemos uma solução, eu acho que nós estaríamos 
pecando um pouco.  
 
M: O senhor acha que esses problemas podem enfraquecer as peças, vamos 
supor, tecnologicamente falando, se eu comprar uma peça com um pedaço de 
raiz, ela corre o risco de quebrar? 
G: Não, não. 
 
M: O problema é estético? 
G: É estético, puramente estético. A gente sempre procura fazer, sempre o melhor. 
Às vezes eu falo pros meninos que o nosso produto nunca vai tar bom, se depender 
da gente. Mesmo que alguém chegue aqui e diga que tá bom, a gente não vai parar, 
não vai dizer “Não aqui parou, vamos chegar só até esse grau”. 
 
 
M: E as pessoas costumam vir aqui comprar suas peças? 
G: Vem, vem sim. A gente tem uma clientela bem... principalmente os arquitetos. 
Arquitetos, paisagistas, basicamente... 
 
M: Arquitetos têm vindo comprar para usar em decoração? 
G: É, teve uma arquiteta que veio comprar pra Belém Decora ( evento de decoração 
nos moldes da CasaCor realizado em agosto de 2001 ). 
 
M: Vieram comprar peças? 
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G: Vieram comprar pro Belém Decora e pra uma casa que eles tavam montando em 
Salinas, parece. Enfim, um público que a gente viu que gosta do nosso trabalho, que 
consome muito, são os arquitetos. 
 
M: E vocês não fizeram nenhum trabalho em cima disso, como por exemplo, 
um trabalho de venda, marcar visita, mostrar coleção? 
G: É, nós estamos esquematizando isso. Nós vínhamos falando no decorrer da 
semana passada sobre isso, nós queremos montar uma exposição com uma 
coleção de peças e chamar... 
 
M: Como o senhro vê o seu trabalho?  arte ou artesanato? 
G: Olha, eu vejo o produto que eu trabalho como arte. 
 
M: E ele se mostra como arte? 
G: A gente precisa pensar racionalmente. Se nós tivéssemos como trabalhar peças 
individuais, tivéssemos já um nome no mercado e um público, que com certeza é o 
que nós almejamos, aí sim. Mas nós já sentimos na pele que as coisas não são bem 
como nós pensamos, nem como falam pra nós. Em uma determinada época do 
projeto, o pessoal do SEBRAE chamou a gente e disse “Olha, vocês têm que fazer 
isso, porque o que vocês fizerem vocês vão vender. É só fazer e tá vendido.” “Ah, 
bom legal, vamo fazer”. E a gente vê que a realidade não é bem essa, não é só 
fazer e tá vendido, você tem que procurar, tem que procurar o que o público gosta. 
Durante muito tempo se vendeu cerâmica aqui em Icoaraci assim, faz, bota na 
prateleira, o cara vem e compra. Nós não trabalhamos assim, tudo que nós fazemos 
nós procuramos mostrar, a gente não fica com a peça aqui na prateleira esperando. 
Por isso que nós participamos assim tanto de exposições, nós participamos às 
vezes até de exposições que nós nem teríamos condições de participar, como por 
exemplo a Feira da Indústria. Pagar mil e quatrocentos reais num stand, com um 
monte de dívida pra pagar, o pessoal prefere pagar as dívidas, mas nós não, nós 
vamo lá. 
 
M: E valeu a pena pagar esse valor? 
G: Valeu, valeu. 
 
M: Teve um retorno? 
G: Teve, teve. Teve um retorno praticamente imediato, e que dura até hoje. A gente 
conseguiu um público muito grande assim. 
 
M: Dessa participação na feira? 
G: Foi, porque a gente ganhou um prêmio. Isso daí já pode também ser usado como 
discurso e é mais ou menos por aí, Mário. Agora a gente vê de que maneira, o 
grupo aqui vê que a gente nunca vai se desapegar dessa parte que dá prazer, mas 
a nossa intenção realmente é nos prepararmos pra entra na área do semi-industrial. 
 
M: O senhor acha que dá para entrar no processo semi-industrial, com esse 
sistema de trabalhar com tornos, ou precisaria de moldes? 
G: Eu acho que a gente tem que fazer isso a molde. Nós já nos reunimos e 
tentamos, sem sucesso, um curso de fazer peças em molde. Tentamos junto à 
universidade, mas sem sucesso, porque o pessoal é muito fechado lá, a gente não 
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conseguiu. Tentamos com o professor Roberto, que trabalha com colagem, mas 
mesmo assim teve... 
 
 
 
M: Da Engenharia Mecânica? 
G: Não, não, ele é geólogo. Nós compramos gesso, pegamos algumas peças, 
levamos casa do Marcelo e às vezes passa o dia inteiro lá produzindo fôrmas de 
gesso, mas não sabemos ainda... tem alguns detalhes que nós ainda não 
dominamos, ainda não sabemos por que que acontece. A gente tá tentando. A 
prensa já é uma coisa que não é tão difícil pra gente. A gente já projetou uma 
prensa, já levou pro Fonseca ( professor do curso de Design da Universidade do 
Estado do Pará, Dr. em Engenharia de Produção - UFSC ), o Fonseca já avaliou e 
disse “Olha é isso mesmo e tal...” aí a gente tá avaliando, se seria melhor a gente 
trabalhar com polímero ou trabalhar com metal.... 
 
M: Para fazer a prensa? 
G: Fazer a prensa. 
 
M: O molde? 
G: Por exemplo, essa peça aqui, se nós tivéssemos uma prensa, poderia levar.... 
 
M: Leva muito tempo para confeccioná-la? 
G: Um bom tempo. Tá aqui há umas três semanas, muito tempo. Uma peça que 
pode ter uma tiragem diária, tipo mil peças e baixaria bem o custo, perderia bem 
menos. E mesmo peças pequenas, pratos, cumbucas, travessas. É uma coisa que 
nós sabemos que esse mercado existe, mas nós não temos como chegar ainda nele 
e nós não queremos entrar capenga, nós queremos entrar... 
 
M: Já com uma marca... 
G: Já com uma marca forte, com uma qualidade bem... Então eu acho inevitável a 
nossa entrada na área de semi-industrial, é uma coisa que é bem fundamentada 
dentro do nosso pensamento, a gente não vai abrir mão também dessa parte. 
 
M: A cerâmica produzida em Icoaraci tem um caráter cultural muito forte, os 
desenhos são originários de uma cultura milenar dos índios. O senhor acha 
que esse fato norteia a compra ou os consumidores olham puramente para o 
fator estético, quer dizer, tanto faz entenderem ou não os grafismos, as forma  
da cerâmica Marajoara, Maracá, Aruã, enfim... 
G: Olha, eu acho que, aqui em Icoaraci se vende cerâmica, mas, o que se vende na 
verdade é cultura, se for analisar as peças daqui de Icoaraci enquanto ... 
esteticamente bonita pra caramba, mas em questão de qualidade é questionável. 
Então, qual é o apelo pra se vender cerâmica aqui em Icoaraci, é essa cultura, isso 
aí é tudo, se não existisse essas cultura dando projeção pro trabalho dos artesãos 
daqui, ninguém venderia nada aqui, porque cerâmica daqui, em relação à cerâmica 
de outros estados é... 
 
M: Inferior? 
G: É muito inferior. Em termos de resistência, a própria questão da queima, é bem 
inferior. 
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M: De se tornar peça utilitária também? 
G: Também. As pessoas aqui tentam trabalhar a peça utilitária, mas eu acho que 
não tem a menor condição, tem peça utilitária que não tem a menor condição de ser 
vendida. Agora é aquilo que aconteceu, durante muito tempo foi se criando em cima 
da cultura marajoara e tudo que se vendia era porque era Marajoara “Não, isso 
daqui é um vaso Marajoara, isso é um prato de parede Marajoara, isso é um 
conjunto de feijoada Marajoara”, o que é um absurdo. Eu não acredito que seja. 
Então, não houve essa preocupação com a história, então há um grande engano. 
Tem a cerâmica icoaraciense e tem a cerâmica Marajoara, quer dizer, já deveria ter 
sido feito um trabalho pra separar o que é arqueológico genuinamente, do que é 
cultural, porque a cerâmica de Icoarací poderia ter uma história bem legal, é uma 
cerâmica bonita pra caramba. Então, agora a gente prima pela qualidade. Há algum 
tempo atrás isso poderia até não ser tão importante, mas hoje em dia isso é tudo. A 
qualidade é tudo porque tu vive num mundo competitivo pra caramba. 
 
M: Como esse público se comporta aqui, eles perguntam - “Ah, isso aqui é 
Marajoara?” 
G: É, eles perguntam sempre isso daí, mas pelo que eu percebo, que eu tava 
conversando, eles vêm em busca mais da questão estética, do diferente, o que eles 
consideram, na visão deles, que seria uma cerâmica de bom gosto. Eles dizem 
assim “Não, porque aquilo ali tá muito batido, tá muito carregado, muito cheio de 
brilho, e vocês não, é legal e tal”. Alguns perguntam, a maioria das pessoas que 
vêm aqui não sabem o que significam os desenhos que tem. Mas nós sempre nos 
preocupamos, sempre que nós fazemos um trabalho e colocamos um grafismo, a 
gente tem a preocupação de saber de onde veio, por que que é, o que significa, 
porque eu acho que eles não têm obrigação de saber, mas nós temos, e até de 
propagar isso aí. 
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ANEXO 3 
 
 
Entrevista com o artesão Ciro Croelhas 
 
M: como começou o artesanato em cerâmica na sua vida? 
C: Então começou assim, em 1908, o meu avô chegou aqui com o meu bisavô. Eles 
já trabalhavam com cerâmica, na Espanha. Aí, chegaram aqui e viram que a matéria 
prima era abundante. 
 
M: Eles já tinham referências daqui ou não? 
C: Não. Vieram assim, aventurando. Aí chegaram aqui e viram que o negócio era 
bom, ficaram. Só que aí o meu bisavô voltou pra buscar a família lá e não chegou a 
voltar, a retornar pro Brasil. Aí o que aconteceu foi que o meu avô ficou, já tava mais 
ou menos começando a formar a olaria aqui, aí ele começou a... formar a família 
dele e começou a tocar o negócio. Foi, foi, foi, até que...  
 
M: Não tinha nenhuma olaria aqui? 
C: Tinha, já tinha algumas olarias, mas eram olarias de louça e logo se acabaram. 
Então, do tempo dessa quando foi fundada, só essa permanece, nenhuma outra. As 
mais antigas vieram muito tempo depois, tipo assim coisa de quarenta anos atrás, a 
mais antiga deve ter uns cinqüenta. Então, quer dizer que a gente tá uns quarenta e 
pouco na frente. Bom, o que aconteceu, aí ficou o meu avô trabalhando com a 
família que ele tinha constituído aqui. Dessa família, dos filhos, foram cada um 
procurando o seu rumo e tal, ficou o meu pai trabalhando com ele na olaria até que 
ele faleceu e o meu pai tomou conta da olaria. 
 
M: O senhor chegou a conhecer o seu avô? 
C: Cheguei, cheguei. Aí o que aconteceu, o meu pai ficou trabalhando, todos os 
outros abriram mão e ele ficou tocando a olaria. Fez a clientela, já tinha a clientela 
que era do tempo que se levava para o ver-o-peso de canoa, né, que o igarapé 
passa aqui próximo, então enchia a canoa e ia embora, não tinha rua, não tinha 
nada. Aí, com isso foi abrindo as ruas e tal, o pessoal começou a chegar de carro, já 
melhorou mais um pouco. Bom, meu pai continuou trabalhando até que, ele também 
formou a família dele, da qual eu sou o mais novo e aí ficou o meu irmão mais 
velho, com uma parte lá de trás, tipo assim uns 30%, o pai separou e deu pra ele 
trabalhar e ficou com os 70, trabalhando com 70% da olaria ficou eu e mais um 
outro irmão que trabalhava junto, mas eu ainda tenho mais um outro irmão que é 
jornalista e uma irmã que é professora aposentada, tá? Então, dos irmãos, quem 
ficou mexendo com barro foi o mais velho; eu, o mais novo; e esse antes de mim. 
Só que esse que é antes de mim, também resolveu parar o barro e sair, então eu 
fiquei sozinho agora na olaria. Então, quer dizer, o meu pai ficou tomando conta da 
olaria por conta da família dele e eu fiquei tomando conta da olaria por conta da 
minha família. Entendeu? Então eu já tô aqui depois que o meu pai adoeceu e se 
afastou, meu pai morreu, já faz 3 anos. Ele se afastou em 96, tava doente já, nisso 
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eu fechei a minha olaria que eu tinha aqui na frente, que eu vendia louça marajoara 
pintada. Eu não fabricava, eu comprava, pintava e vendia. Aí, quando ele faleceu 
que não pode mais tocar a olaria, ele ficou em casa e eu peguei, fechei a loja e 
passei a tá dentro da olaria pra trabalhar na fabricação, pra tomar conta dos 
funcionários. E aí, eu comecei a tomar gosto pela coisa, comecei a fazer outras 
peças e isso me rendeu que pelo meio foi aparecendo cursos pra gente fazer e, 
quer dizer que nessa brincadeira, hoje tô com uma clientela já formada desde o 
tempo dele e os novos que começaram a surgir com o tempo que eu comecei. Eles 
vêm compram uma coisa que serve para eles, dificilmente eles vão procurar outro 
lugar pra comprar, eles sabem que aqui eles vão achar o que eles procuram, se não 
achar a gente faz. Então a gente tá tocando dessa maneira, né, tá dando certo 
assim. 
Agora, pelo meio, sempre procura assim, diferenciar, reformas, modelos, tem 
trabalhado muito em cima de quadrado, triângulo, do que tu imaginar, to fazendo 
umas jardineiras tipo aquela quadrada, coisa que ninguém se dá ao luxo de fazer aí 
porque é uma coisa que é demorada, aí quando tem folga eu faço e deixo aí porque 
eu sei que às vezes dá certo e sempre vendo bem vendido porque ninguém tem. 
Então a nossa história, ela tá mais ou menos nesse pé por aí a partir de 1909 
quando foi realmente colocada a olaria. Chegaram um ano antes, em 1908, e em 
1909... 
 
M: Que idade tinha o seu avô quando ele veio pra cá? 
C: Quando ele chegou aqui ele tinha uma faixa de uns 13, 14 anos, com meu 
bisavô. 
 
M: O seu bisavô? 
C: Não, não, o meu avô, tinha 13, 14 anos. 
 
M: Ele veio junto com o seu bisavô? 
C: Isso, junto com o meu bisavô.  Um dia desses, eu abrindo uns jornais eu 
encontrei isso aqui. Essa aqui é a mãe do Levi. 
 
M: Essa aqui é a mãe do Levi , é? 
C: É, filha do pescador. Bem aqui, fala sobre o início da produção. Aí fala, faz 
referência, José Farias, era justamente o meu avô. 
 
M: A olaria sempre funcionou neste local? 
C: Sempre foi aqui nesse local. Sempre foi aqui. 
 
M: As outras olarias que vieram depois, elas vieram também nessa linha que 
vocês produziam? 
C: É, porque até então não existia peças desenhadas, peças decoradas. 
 
M: Eram só peças lisas? 
C: Só peça lisa. Tinha uma saída, uma aceitação muito grande de peças antigas: 
muringas, bilhas, vaso sanitário, pinicos, eram peças que antigamente se vendiam 
de lotes porque não existia plástico. Pra ti ter uma idéia, meu pai quando trabalhava 
era o único que batia 60 bilhas num dia fabricando. Quem mais fazia, batia 50, mas 
se esforçando muito. Então como ele já era profissional, já de muitos anos, né, 
desde menino, então ele tinha uma certa facilidade em bater essas 60.  
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M: Em que período? Década de 30, 40? 
C: É, por aí. Na década de 40 e 50. Porque é o seguinte, antes do meu pai casar, 
ele trabalhava com o meu avô e só trabalhava. Depois que ele casou, aí ele 
continuou trabalhando, mas a partir de quatro horas da tarde ele ia trabalhar pra ele. 
Quer dizer que até quatro horas ele trabalhava com o meu avô. De quatro horas da 
tarde pra frente ele ia trabalhando, ia produzindo e ia separando até que desse uma 
fornada pra ele. Fazia uma fornada e aquilo era dele. Tá? Mas ele trabalhava 
sempre com o meu avô. 
 
M: Então ele tinha o salário dele com o seu avô e depois tinha já... 
C: E tinha o dele separado, que ele trabalhava só. E ele fazia isso todos os dias. 
Todos os dias ele fazia isso. Por que, porque ele sabia que ele tinha uma produção 
boa e ele sabia produzir bem. 
 
M: Ele fazia todo o processo? Ele já pegava o barro limpo... 
C: Não. Porque é o seguinte, hoje a gente tem facilidade de pegar barro amassado 
por uma amassadeira elétrica ou então a diesel como é a nossa aqui, mas naquela 
época era barro a ferro. Você tinha que estender o barro numa banca, barro grosso 
que vinha do igarapé, e bater ferro pra quebrar a pedra, pra tirar as impurezas. 
Então, tinha que ser batido a ferro. Então, naquela época, ele tinha um ajudante que 
fazia isso pra adiantar esse lado. Tipo hoje o pessoal tem os boleiros, né, adiantava 
esse lado. Quer dizer que, quando ele ia produzir, ele não ia perder muito tempo... 
 
M: Era mais para montar a peça? 
C: Mais pra montar a peça. Mas só que ele, lógico, conhecia todo o processo, por 
causa que ele vivia na olaria desde criança. Como eu, vivo desde criança. Então 
hoje eu, ... qualquer parte dentro da olaria ... 
 
M: O senhor sabe como funciona? 
C: Eu sei como funciona. Qualquer parte dentro da olaria. Até na construção do 
forno, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem aqui, é montar um forno, 
só esses antigos, e eu tive a necessidade. Eu fui obrigado a aprender por causa, em 
virtude desses cursos que a gente faz no interior. 
 
M:  O senhor ensina a montar forno? 
C: É ..., não. A gente ensina a montar as peças, mas tem a necessidade de 
queimar. Aí não tem forno, tem que fazer. 
 
M: Igual como foi feito lá em Barcarena, no Paradesign? 
C: É, faz o forno e deixa pra comunidade logo. Quer dizer, aí a gente facilita pra eles 
isso e também é bom pra nós que aí a gente aprende. Por causa disso eu também 
refinei o meu acabamento, refinei todo o meu sistema de trabalho, do começo, de 
pegar a matéria-prima bruta, às vezes a gente vai até catar a matéria na beira do rio, 
como aconteceu lá em Curralinho, tira ela da beira do rio, vai tratar ela, vai pisar, vai 
limpar, trabalha a peça, faz o trabalho que tem que fazer na peça já montada, aí sim 
vai queimar, então você tem que pegar do comecinho até a saída  do forno. Você 
tem que conhecer todo esse processo. 
 
M: Isso o seu bisavô já fazia lá na Espanha? 



 

 

130 

 

C: Lá na Espanha. 
 
M: Mas era esse esquema assim, também? 
C: Esse esquema. Foi esse esquema que ele trouxe. 
 
 
M: Isso foi em 1908, que ele chegou aqui. 
C: Chegou aqui e voltou em 1909. 
 
M: O seu pai ficou e ele voltou. 
C: Não, o meu avô ficou. 
 
M: O seu avô ficou e o seu bisavô voltou. 
C: Voltou pra buscar a família, né. Sei que aí se perdeu porque não se sabe o que 
tinha pra lá de família. A gente acredita que não eram poucos porque veio um com 
ele e ainda hoje tem traços da família aqui, que somos nós. Os que ficaram pra lá 
na certa eram vários, né. 
 
M: É verdade... 
C: Naquele tempo, que não existia nada pra prevenir a natalidade, né. 
 
M: Eu estou vendo aqui uma porção de formas... 
C: Sim. 
 
M: Essas formas, elas, vem desde a época do teu pai? E essas novas que tu 
tens criado antes da participação no evento Paradesign? Como é que o 
processo da criação? 
C: Como é que eu cheguei? 
 
M: Como o senhor chegou aos modelos? O senhor chegou a criar alguns 
modelos. 
C: Esses modelos, basicamente, é necessidade de cliente. 
 
M: Adaptação, ou seja, ele vem aqui e diz: “ Ah, mas não dá pra fazer uma 
perninha?” e aí vai... 
C: Ele chega e diz: “ Olha, faz uma peça assim pra mim e tal...” e essa peça acaba 
virando peça... 
 
M: Já faz e deixa? 
C: Isso, a gente faz e deixa. E aí a coisa pega. Muitos dos vasos pegam. Tem uns 
que não pegam. Já aconteceu de eu fazer remessas aqui e levar muito tempo para 
vender. 
 
M: Para sair? 
C: Aí quer dizer a gente pára, abandona. Quando é uma peça que realmente pega, 
tudo bem, a gente continua fazendo pra vender já pra outros, né? 
 
M: Certo. 
C: E cada tempo que passa você vai aumentando essa linha por causa disso. 
Porque cada vez vai chegando pessoas com necessidades diferentes. 
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M: O senhor tem um público específico que vem aqui ou é variado? tem os 
clientes da umbanda, não? 
C: É, tem o pessoal da umbanda, tem o pessoal das orquídeas e tem o pessoal das 
feiras. 
 
M: Das feiras que o senhor participa? 
C: Não, das feiras. 
 
M: Da feira livre mesmo? 
C: É, feira livre que compra pra revender. Que é aquele que compra variado, né? 
Compra de tudo um pouco. 
 
M: E ele vende para que público, por exemplo, para jardinagem? 
C: É, normalmente eles consomem vasos pra colocar planta. 
 
M: É o forte? que tem mais saída aqui? 
C: É, o forte é vaso pra planta. 
 
M: Mas antes vocês trabalhavam, acho que o senhor chegou a comentar uma 
vez, até com negócio de tubos? 
C: É, manilhas. Se fazia muita manilha antigamente, antes da chegada do...   
 
M: Do PVC. 
C: Do 100 mm. Então, aquilo se fazia em grande escala. 
 
M: Aqui na olaria? 
C: Aqui na olaria. É, várias outras olarias aqui fabricavam porque era muita procura. 
Porque não existia outro tipo de tubulação. 
 
M: De saída para esgoto, né? 
C: É, tinha que ser barro mesmo, né. Então, aqui se fazia, até quando ainda eu me 
entendi, tipo assim meus 15, 16 anos eu ainda via. Ainda tava no auge da produção. 
Já tinha caído um pouco, mas se fazia pelo menos 200 tubos por semana. 
 
M: E tinha saída? 
C: Tinha saída. 
 
M: Era fazer e vender? 
C: Era. Fazer e vendia. Só que antes disso se fazia muito mais, tipo assim 10 anos 
pra trás se fazia muito mais. Porque tinha um senhor que ele tinha uma olaria bem 
aqui em frente, ali onde tá aquele terreno limpo. Esse senhor, ele fazia de prensa, 
né, porque o tubo nada mais é do que um cano reto e aqui em cima ele abre uma 
boquinha. Essa boquinha ela é chamada de campanha, que é o que encaixa no 
próximo. Então, ele tinha uma prensa que ele fabricava. 
 
M: Ele que criou a prensa? 
C; Não, já existia no mercado. Ele fazia a prensa com o tubo e levava pra roda só 
pra colocar essa campanha. Tá, colocava no forno e aí colocava a campanha. E ele 
fazia uma faixa de 600 peças dessa, colocava 600 tubos por dia. E trabalhava 
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muito, fabricava muito, tanto que teve um tempo que ele entregava pra uma casa, 
tipo assim uma casa dessas grandes que consumia toda a produção dele. Então, 
ele fazia muito. E aqui o meu pai também fazia pra algumas casas, mas também 
principalmente pra escoar no ver-o-peso. Então, era um tempo que se fazia esse 
tipo de peça, mas que hoje a gente ainda faz, mas pra fazer uma chaminé, mas isso 
é muito difícil. Raro, raro, é ...., porque não dá pra fazer de plástico, né, chaminé. 
Então, lá, aqui acolá, aparece um, mas aí já tem que ser uns mais grossos, de oito 
polegadas. A gente faz. Com respeito às outras peças, que também se fazia 
antigamente, como era o caso dos pinicos que se usava muito, tinha também os 
muringas, que era aquela peça que levava pra roça, que era redondo, com uma alça 
e dois bicos. 
 
M: Sei qual é. 
C: Quer dizer, aquilo foi substituído pela garrafa térmica, tá? E a bilha, que a gente 
faz ainda hoje, mas que vende assim muito pouquinho, que era pra deixar em cima 
da mesa. Também era uma coisa que todo mundo tinha em casa. Hoje em dia tem 
geladeira, não precisa mais disso. 
 
M: Na época também não tinha geladeira, não é? 
C: Não, na época também não tinha geladeira. Então, essas peças pra água como 
era o caso do pote, do filtro, da bilha, da muringa, vendia demais. 
 
M: Tudo saía? 
C: Tudo saía. Tanto que eu to te dizendo que o meu pai fazia todos os dias 60 
bilhas, a não ser que tivesse uma encomenda de outra peça, aí ele parava com a 
bilha pra fazer. 
 
M: Todo dia já tinha bilha direto saindo? 
C: Direto saindo. E não era só ele fabricando. 
 
M: É, então tinha um consumo... 
C: Era um consumo altíssimo. 
 
M: Quantas olarias o senhor acha que existiam aqui nesse período? 
C: Nesse período? 
 
M: Assim, do porte dessa aqui. 
C: Do porte dessa aqui eu acredito que se tivesse umas 3 era muito, umas 3 ou 4. 
 
M: Quando o senhor veio para cá? Quando o senhor começou a trabalhar aqui, 
aos 10 anos? 
C: É, porque é o seguinte, eu me criei dentro da olaria, mas trabalhar mesmo eu 
comecei depois dos 10, uns 12, 13 anos eu comecei a trabalhar. Mas sempre tive 
contato com o barro desde menino, né, desde criança. Então, essas olarias que 
existiam, que hoje a gente conta, quando tavam no auge, a gente conta 30 anos 
atrás, que era o auge, que tava começando a abrir as ruas, é ... a gente conta por 
exemplo a olaria  do Rosimiro, que é uma olaria mais ou menos antiga, que deve ter 
seus 40, 50 anos, que também é uma história de pai pra filho... 
 
M: Onde é a do Rosimiro, é aquela onde o Grupo Caraipé está instalado? 
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C: Não, não. A do Rosimiro tem uma entrada aqui, outra ali, fica no fim dela. 
Também é uma olaria antiga. Tinha a olaria do Wilson, que também é uma olaria 
mais ou menos antiga... Mas digo assim de uns 30 anos pra cá, e uma bem na 
esquina da quarta rua que era um senhor já falecido há muitos anos, que também 
fabricava lá tubos, assim nessa linha daqui, que deve ser algo em torno de 40, 50 
anos, essa pra cá. Agora, tinha outras miúdas, outras olarias pequenas que também 
fabricavam isso aqui. Porque veja bem, a peça decorada, desenhada, ela só 
começou no fim da década de 60 pra cá, é... Começo de 70, o cabeludo começou a 
... o cabeludo, já ouviu falar no cabeludo? 
 
M: É, eu lembro que vocês falavam direto nele. 
C: Então, o cabeludo era casado com uma tia minha, era cunhado do meu pai, ele 
trabalhava... 
 
M: Ele era casado com uma tia sua? 
C: É, era. Ele pintava, abria letra. Então ele tinha assim o domínio do pincel, mas 
abrindo letra, fazendo uma paisagenzinha. Então o que ele fazia muito era abrir letra 
em barcos. 
 
M: Sei...escrever nome de barcos. 
C: É. Quando ele começou, a olaria começou a se desenvolver e aí bateu aquela 
idéia de pintar alguns vasos. E ele pegou uns vasos limpos e começou a pintar. E 
como ele era uma pessoa não tal qual o Raimundo Cardoso, porque o Raimundo 
Cardoso se dedicou mesmo a estudar, mas ele lia. Era uma pessoa que lia, mas 
não era uma pessoa assim dado à leitura. Então, nessas leituras dele, ele começou 
a ver algumas coisas que começou a despertar que poderia pintar em vasos. 
Começou a fazer algumas coisas, alguns traços marajoara pintados. Fez uns traços 
assim, bem rudimentar, aquelas gregas marajoara e, a coisa começou a sair, 
começou a vender. Então começou a partir daí. 
 
M: Mas aqui na olaria é que ele começou a fazer isso? 
C: Não, ele tinha a parte dele lá, né, lá na casa onde ele morava e aí ele começou a 
desenvolver lá. 
 
M: Ele pegava esses vasos, comprava prontos? 
C: Pegava essas peças e levava, e pintava e vendia. 
 
M: Essa tua tia é viva ainda hoje? 
C: Não, já morreu. Morreu antes dele. Ele morreu tá fazendo um ano, um ano e 
pouco atrás. Ela morreu antes do meu pai, há uns quatro, cinco anos atrás. Aí ele 
começou. Com isso, Raimundo Cardoso, que tinha acesso ao museu, começou a 
entrar nessa... 
 
M: Mas o senhor Cardoso lá, ele já produzia cerâmica? 
C: Não, não. Na verdade, o Cardoso começou com o cabeludo. 
 
M: Mas ele já morava aqui em Icoaraci? 
 C: Já, já, já morava aqui em Icoaraci.  
 
M: Começou a ver que o Cabeludo fazia, e começou a ... 
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C: Isso. Começou a trabalhar com o cabeludo e viu que a coisa... 
 
M: Tinha negócio. 
C: É, tinha negócio se a coisa fosse, além de pintado, desenhado. Como ele tinha 
leitura e começou a ter acesso no museu, ele começou a desenvolver a cerâmica. 
Entendeu? 
 
M: E o desenho? 
C: O desenho na cerâmica. Aí sim, daí começou a partir a cerâmica marajoara em 
Icoaraci. Aí foi, desenvolveu e tal, quer dizer que hoje tá no que tá, né, mas tudo 
começou daí. Quando foi depois disso, aí já tinha, esse cabeludo já tinha a olaria 
dele montada lá. Aí, os filhos começaram a trabalhar, porque esses filhos, na 
verdade começaram a trabalhar aqui. Nessa olaria passou muita gente. Muitas 
dessas pessoas que têm olaria passaram por aqui. 
 
M: Ou seja, foi uma escola aqui. 
C: Foi uma escola aqui. Teve épocas de isso aqui trabalhar com vinte e poucas 
pessoas. Imagina, a quantidade de produção que vinte pessoas pode fazer, né. E 
no meio ia muita gente aprendendo. Muitos aqui tu podes ver... 
 
M: Isso, assim, em que período? Nessa década de 40? 
C: Não, não, já é mais pra cá. 
 
M: O auge daqui foi em que período? 
C: Olha, foi entre 40 e 80. Teve assim um auge bem espaçado, sabe. Não foi assim 
uma coisa de momento não, tanto que... 
  
M: A partir de 80 que começou a decair o negócio. 
C: É, começou a decair e tal... Só pra ti teres uma idéia, Mário, o meu pai vinha pra 
cá dia de domingo, porque ele vinha pra cá todos os dias, dia de domingo ele ficava 
até meio-dia, porque de tanto a mamãe brigar, ele ia pra casa meio-dia almoçar, era 
o único dia que ele almoçava em casa. Aí chegava meio-dia, às vezes até uma hora 
da tarde ele chegava. Por quê? Porque ele chegava aqui de manhã, dia de 
domingo, ele tinha os fregueses que eram os domingueiros, que só vinham aos 
domingos, e tinha os consumidores finais, as donas de casa que vinham se 
abastecer de vaso no domingo. Tinha domingo dele sair com o que a gente chama 
de bucha, que é uma peça interna. Ele ia com essa bucha cheia de dinheiro pra 
casa porque não dava tempo dele contar, dobrar, botar na carteira e ir embora. E ele 
tinha que fechar a casa e ir embora porque se não ele ficava o dia todo. Ficava 
engatado três, quatro, cinco carros ao mesmo tempo. Quer dizer, vendia muito, a 
produção também era muito grande, dava pra isso. Então, quer dizer, era um tempo 
muito bom, um tempo que se ganhou muito dinheiro. Agora, tudo que foi ganho foi 
aplicado, foi gasto com pessoal e a gente não tem nada do que reclamar disso. 
 
M: Mas por que o senhor acha que começou a decair na década de 80? 
C: É porque é o seguinte... 
 
M: Por causa da entrada do plástico? 
C: Principalmente. Entrada do plástico e também porque as pessoas passaram a 
dar menos ênfase a barro. De 90 pra cá, começaram a dar atenção porque 
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começou a aparecer panela de barro em novela. Aí o pessoal começou, “Pô, panela 
de barro...”, se eu não me engano foi no Rei do Gado que aparecia umas panelas 
bonitas, tipo assim envernizada, aí o pessoal começou a cair em si e vir atrás de 
panela, de vaso. Hoje, a tendência dos decoradores é cerâmica. 
 
 
M: E vem muito decorador aqui? 
C: Vem, vem. Tem uma moça, que ele é decoradora, ela é uma arquiteta, sabe? E 
ela faz manutenção de jardim tipo Greenville, faz trabalhos particulares e no meio 
dos projetos dela, ela sempre mete vasos de cerâmica. 
 
M:O senhor acha que isso interfere no retorno do consumo desses vasos? 
C: Sim, sim, eu acho que sim. 
 
M: Esse movimento todo de arquitetos e decoradores. 
C: Acho. E sabe por que também? Porque se tu notares, nas revistas, hoje tem 
aparecido muito vaso, sabe? Sempre, sempre o pessoal que chega aqui, como no 
caso dessa senhora que trabalha com isso. 
 
M: Ela já viu em algum lugar isso? 
C: É, ela tem muitas revistas que mostram peças, aí ela chega aqui comigo pra mim 
fazer. Aí eu faço, ela faz o trabalho dela e pronto. E assim como ela tem outros e 
outros que trazem peça pra gente fazer, e eles... 
 
M: Mas isso começou a acontecer na década de 90? 
C: Não, não, coisa de cinco anos atrás, que começou essa coisa, essa febre. 
 
M: Voltou a aparecer esse tipo de clientela? 
C: E mesmo também porque o plástico não se adapta a muitas coisas que barro é 
bom. 
 
M: Sol, chuva, essas coisas. 
C: É, principalmente pra planta porque tem umas plantas que são sensíveis e ele 
queima a planta, queima a raiz, é que nem o cimento, o cimento também não se dá 
pra qualquer planta e barro não, você pode usar qualquer planta que ele é uma 
coisa fria. Uma coisa que você coloca ali e tem certeza que se você molhar a planta, 
tem certeza que vai reter a umidade nas paredes e ele vai soltando aos poucos pra 
planta. O plástico não faz isso porque ele é liso e você bateu aqui, ele escorrega e 
vai embora a água, quer dizer você tem a necessidade de molhar mais vezes a 
planta. E no caso do barro não, você pode passar até dois dias sem molhar porque 
o próprio vaso vai liberando aos poucos. 
 
M: A cerâmica tem essa flexibilidade? 
C: É. Então a gente tem essas vantagens. Quer dizer, tem peças que o plástico não 
substitui, né? Quer dizer, é a nossa sorte. Outra coisa também é que oficialmente 
você não chega numa fábrica de plástico, né? Aqui não, eles chegam e pedem, o 
que eles querem a gente fabrica. 
 
M: Essa possibilidade de trabalhar com a forma é um diferencial? 
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C: Exato, é. Por que, porque o que que eles podem fazer é adaptar. “Eu queria uma 
peça mais ou menos assim, mas eu tô achando essa e vou fazer com essa. Não era 
bem isso que eu queria, mas...” No barro não. Então essa é a nossa vantagem em 
cima deles. Aí, por causa disso eu to fazendo umas peças que eu fiz pra uma 
senhora que trabalha com decoração. Ela queria fazer decoração de mesa, mas não 
podia ser coisas redondas, por quê? Porque ela queria que fosse uma coisa assim 
que se encaixasse, que ficasse arranjos pequenos, mas que se se encaixasse um 
no outro poderia fazer um só. Aí, bolando aí uma peça, eu cheguei à conclusão dum 
triângulo, porque o triângulo você vai encaixando ele e de longe você só vê uma 
coisa, ele fica todo encaixadinho. Aí, na mosca. Ela pegou, fez, e quando precisava 
diminuir o tamanho era só separar, tá? Aí separava e colocava quantos fossem 
preciso. Aí nisso eu ganhei mais uma cliente. Aí toda vez que ela precisa de coisa 
de barro ela vem direto aqui comigo. 
 
M: Então o senhor achas que nesse caso o desenho é um fator que facilita a 
venda? 
C: Uma coisa que você viu em algum lugar, mas que dificilmente alguém faria isso, 
então você tem que se predispor a fazer isso. 
 
M: Como é a rotatividade dos produtos, o senhor acaba não fazendo isso. 
Essas novas formas são feitas só quando lhe sobram um tempo? 
C: Exato, exato. Eu não posso me dedicar exclusivamente a isso, a criar. Não posso 
porque tem a linha de produção e a linha de produção depende de mim. Apesar de 
eu não ter que fazer a peça. 
 
M: Mas o senhor têm que gerenciar? 
C: É, tenho que gerenciar e isso me consome até mais tempo do que a própria 
pessoa. 
 
M: Quantos funcionários trabalham aqui?  
C: Não, nós somos cinco, mas funcionários eu tenho três. 
 
M: Como assim? 
C: Cinco é eu e meu filho. 
 
M: O senhor vende direto para o consumidor? O senhor não é nenhum 
atravessador? 
C: Não, direto pro consumidor. Quer dizer, esses que eu te falei que compram pra 
vender nas feiras eles são os atravessadores. A gente vende, que é quando a gente 
vende numa quantidade maior. 
 
M: E eles vêm aqui toda semana, não? 
C: Não, não, não. Aí eles vêm conforme a necessidade deles. 
 
M: Fogareiro, aquelas coisas, o senhor não faz aqui? 
C: Deixei de fazer. Fazia, não fiz mais porque não rodou mais, acabou a saída. Aí 
no lugar já surgiram outras peças, outros modelos.  
 
M: Bom, então a partir da década de 90, mais precisamente a partir de 95 os 
negócios voltaram a aquecer? 



 

 

137 

 

C: Foi. 
 
M: Em função da televisão? 
C: Isso, em função da mídia. 
 
 
 
M: O senhor tem  notado que as pessoas chegam aqui e dizem “Olha, eu 
queria igual da televisão, igual da revista...” 
C: Isso. Traz a revista, traz desenho e aí aqui a gente transforma, né? 
 
M: Certo. É basicamente isso. 
C: Pra nós foi bom demais esse negócio de ter aparecido a cerâmica, esse 
programa do SEBRAE e que começou, de alguma forma a aparecer, a exposição 
que foi feita lá no Centur. De vez em quando aparece no jornal, na mídia, nessas 
feiras. O próprio SEBRAE expõe, vira e mexe ele expõe aquelas peças...  
 
M: O senhor acha que isso deu um novo despertar para as pessoas voltarem a 
freqüentar o Paracuri, essas pessoas que não vinham aqui, digo moradores de 
Belém? 
C: Eu sei. 
 
M: Essa clientela da própria cidade. Porque o habitante do lugar... 
C: ...Não dá valor. 
 
M: O senhor acha que melhorou, que as pessoas vêm agora porque começam 
a se identificar com o barro? 
C: Olha, muita gente apareceu depois desse evento, apareceu aqui, disse que viram 
a exposição, algumas pessoas disseram “Eu te vi numa foto”, numa exposição lá, 
assim, assim, assim. Aí a gente vai contar a história. Então deu assim uma 
reviradinha. As pessoas começam a procurar um pouquinho mais em função disso. 
Começou a haver um interesse. Outra coisa também é que fiz curso em Belém em 
2000 passado, quer dizer, nunca havia tido isso, tá? Eu fiz, dei um curso lá dentro 
do Museu do Estado, tá? 
 
M: O senhor deu um curso lá? 
C: Fizeram uma turma lá, e o pessoal aceitou muito bem, tá? 
 
M: E qual era a clientela?  
C: Eram madames. E, então, eles receberam muito bem o curso, assimilaram. Até 
hoje eu tenho contato com duas dessas que fizeram, que participaram desse curso. 
Uma até que tá fazendo alguma coisinha. Outra que mora aqui no Tenoné tava com 
intenção de montar um barraco no quintal da casa pra fazer. Já chegou a comprar 
um torno pra isso. Ela se identificou muito com essas coisas de carranca. Também 
dou cursos no Curro Velho com uma clientela bem... 
 
M: Bem diversificada. 
C: É, diversificada. Porque é voltado principalmente, cerca de 60, 70% de crianças 
de escola pública. E cerca de 30% pra fora, pra quem quiser. Então no meio desses 
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30% também tem aparecido muita madame, muita gente sabe, que se interessa 
pela arte e que nunca teve nenhum contato anterior. Pessoas que chegam lá... 
 
M: Zero. 
C: Zero, zero. Totalmente desprovida de algum conhecimento. E a partir daí a gente 
tem notado que essas pessoas começaram a despertar pro que tem dentro da 
cidade, sabe? Muita gente que não sabia o que tinha em Icoaraci, já começaram a 
vir pela primeira vez em Icoaraci. Tem acontecido de muitas pessoas chegarem aqui 
e dizerem “Ah, eu não sabia que tinha isso aqui. Eu moro há tantos anos em 
Belém”. E a gente tem notado muita gente mais despertou dessa época pra cá, que 
tem coisa que não sabiam que existia dentro da sua própria cidade. Aí através 
desse negócio, vai perguntando aqui, vai perguntando ali e tal, conseguem chegar 
aqui. Por que na rua, as pessoas chegam e perguntam por vaso liso, peça lisa, diz 
“Eu queria comprar uma peça mais ou menos assim lisa”, todo mundo, ou pelo 
menos a maioria diz “Olha, vai lá com o Ciro, lá na olaria do espanhol, que lá a 
senhora acha coisa lisa”. Então já vem direto, todo mundo informa pra cá, 
principalmente por causa disso, que a gente procura se dar bem com todo mundo. A 
gente faz a política da boa vizinhança, então por causa disso as pessoas vem até 
que chegam aqui. Aí depois que chegam a primeira vez, pronto. Sempre que vai 
precisar de uma peça de barro lisa, já vem direto ou se alguém precisar conhecido 
ela indica aqui. 
 
M: O senhor nunca se preocupou em colocar uma placa lá na frente? 
C: Nada. 
 
M: Nunca teve? 
C: Nunca teve. 
 
M: Desde a época do seu pai nunca teve? 
C: Nunca teve. Por causa só desse negócio de boca. Sabe, porque aqui, esse 
caminho aqui já existe há 90 anos, tá? Então quem não sabe vir aqui é só perguntar 
em qualquer lugar aqui em Icoaraci que o pessoal indica. 
 
M: Indica pra cá. 
C: Não só aqui na rua, mas pela redondeza toda informa. Vai lá do lado da igrejinha. 
 
M: Sempre foi aqui, Sr. Ciro? 
C: Sempre. 
 
M: Sempre foi nesse barracão. Essa estrutura é desde a época do seu avô? 
C: Não, a gente modificou algumas coisas. 
 
M: Algumas peças? 
C: É, mas basicamente é isso aí. 
 
M: A estrutura é a mesma? 
C: A gente cresceu um pouquinho, né? Era mais curta a olaria a gente cresceu um 
pouquinho no tempo do meu pai. 
 
M: E o barro, vem da onde, ainda vem daqui de Icoaraci? 
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C: Ainda vem daqui de Icoaraci. Antigamente se pagava barro daqui de dentro do 
terreno, tipo há 50 anos atrás. 
 
M: Aí atrás? 
C: Aqui atrás. 
 
M: O terreno, também era de vocês? 
C: Era. Porque aqui é o seguinte, isso aqui que tu tas vendo, esse mato, é uma rua. 
 
M: Certo. 
C: Então os terrenos vêm assim. 
 
M: Os terrenos são para cá, a rua. 
C:  Então, o primeiro terreno seria o da Igreja, que eles construíram a Igreja de 
atravessado no terreno. Aí, no tempo do meu avô, eles negociaram a entrada aqui. 
Do lado da entrada ficou toda essa parte aqui que foi negociada, tá? Essa parte aqui 
foi que o meu pai deixou. Deu um pedaço pra mim, um pedaço pro meu irmão, o 
meu irmão até vendeu agora há pouco tempo, e o meu pedaço tá ali, guardado. 
 
M: Aqui do lado? 
C: É, bem aqui. 
 
M: Essa casa aqui na frente? 
C: É, tem essa casinha aqui, tá esse telhado aí mais baixo, então essa parte daí é 
meu. Aí aqui é a rua. Então o terreno, ele vem de lá pra cá. Então esse terreno aqui 
ele vem daqui até aproximadamente uns 30 metros, depois vem o segundo, depois 
o terceiro. 
 
M: De frente para lá? 
C: Tudo de frente pra ali. O quarto também era do meu pai. Lá também se tirou 
bastante barro. Então como tava próximo do igarapé, ele dava pra... 
 
M: O igarapé passa lá atrás? 
C: Passa bem ali. 
 
M: Ali naqueles açaizeiros? 
C: Bem aqui por trás tem um igarapé. 
 
M: E o barco vinha até aqui para pegar o material? 
C: Vinha, pra deixar o material. 
 
M: Hoje não vem mais? 
C: Não, não. Hoje não vem mais. É tudo fechado. Tá fechado aí. Virou vala, né. 
Então se tirava barro daqui e se trazia até a olaria. Como o consumo era alto, 
precisava de muito barro. Então, só aqui não comportava a produção. Então, hoje 
ainda continua a venda, só que hoje vem de carro, vem de carroça. 
 
M: Pela Estrada? 
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C: É, e eu tenho uma pessoa que coloca pra mim toda semana dez, vinte barras de 
argila, a gente trabalha aí. Quer dizer, barro não é problema. Não é problema eu 
acredito que por uns dois anos ainda. 
 
M: Mas ainda é daqui de Icoaraci? 
C: Ainda é daqui de Icoaraci. Agora, quando parar de ter aqui, aí a gente vai ter que 
partir pras ilhas, tem muita ilha ainda com barro. 
 
M: É, barro é uma coisa que...  
C: É uma coisa que se esgota, mas que demora muito...  
 
M: Que volta. É porque o próprio rio renova, não é? 
C: É, renova. Agora leva tempo porque é uma coisa que ainda vai sedimentar, vai 
acumulando aquilo, até formar. Mas a área é muito grande ainda, apesar de muitas 
invasões já terem acontecido, existe ainda muitas áreas de mata mesmo fechada 
que tem muito barro. E tem o pessoal especializado em fazer isso. 
 
M: Tem um tipo de trabalhador que faz isso? 
C: Tem. 
 
M: A função dele é tirar barro? 
C: Tirar, explorar, beneficiar e vender. 
 
M: E já traz o barro quase limpo? 
C: É, quase limpo. 
 
M: Chega aqui, vocês dão mais uma limpeza? 
C: É, já tá no ponto. Então, assim como tem o grupo do pessoal que produz, tem o 
grupo do pessoal que só explora. 
 
M: Só traz a matéria prima? 
C: Só na matéria prima. Eles trabalham exclusivamente nisso, extraindo, 
beneficiando e vendendo. E aí, a gente, é aquele negócio, que um vai precisando do 
outro. Aí, tem essa pessoa que coloca pra mim e toda semana ele traz 100, 200 
bolas de argila. 
 
M: Sr. Ciro, voltando um pouco do Cabeludo. Ele começou a fazer isso por 
pura curiosidade, experimentação mesmo? 
C: Olha, eu acho que foi até por um pouco de necessidade. Porque ele viu que dava 
pra fazer, viu que tinha vaso em abundância e era uma coisa que não ia... 
 
M: Mas por que ele experimentou? Bom, ele já tinha então o conhecimento. Ele 
viu alguma fotografia dos vasos marajoaras pintados? 
C: É, como eu to te dizendo. Ele tinha leitura, mas não tinha assim muito interesse 
em se aprofundar, né. Então ele viu que dava pra ele fazer isso ,né. 
 
M: Experimentou e colocou... 
C: É, começou a experimentar e a partir daí começou a criar outras coisas saindo 
um pouco do marajoara, começou a fazer algumas pinturas. 
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M: E as incisões, quando começaram, tu tens idéia? 
C: Começou justamente a partir do Cardoso. Ele que começou a fazer o grafismo, a 
fazer as incisões. Aí depois, algum tempo depois, tipo assim mais uns, uns cinco, 
dez anos começaram a aparecer os primeiros fazendo uns desenhos parecidos, 
mas muito de longe com o marajoara que é o Icoaraci hoje. Um desenho mais 
grosseiro com uma ferramenta mais grossa e tal. Então começou a partir daí. 
 
M: Dez anos depois. 
C: É, dez anos depois. Tipo assim, menos, menos, porque isso aí foi logo no 
começo da década de 70 que o cabeludo e o Cardoso começaram e tipo assim do 
meio da década de 70, antes do final da década de 70, já existia grupos de pessoas 
que trabalhavam fazendo, tipo assim, uns desenhos marajoara, mas com o estilete 
mais grosso. Quer dizer, em vez de fazer a incisão fina, fazia uma incisão mais 
grossa. E foram inventando pinturas e a coisa foi pegando. Então começou tudo daí. 
Nessa época tinha a Paratur que consumia muito, que era chamada de maré 
antigamente. E lá se consumia muita peça pintada, assim muitas caretas. Faziam 
peças tipo umas índias. E o pessoal que fabricava isso ganharam muito dinheiro 
com isso. 
 
M: Porque a Paratur comprava quase toda a produção? 
C: A Paratur comprava uma produção extraordinária do pessoal. 
 
M: Significava, tinha saída também? 
C: Tinha, tinha, porque lá todo tempo era cheio de turista, tinha muito turista. 
 
M: Então era a produção toda pra fora? 
C: Era, era. Eu ainda cheguei a colocar na Paratur, mas já bem no finalzinho dela, 
que eu ainda cheguei a levar de caminhão ainda pra lá, logo que eu abri a loja aqui 
eu cheguei a levar uns caminhões cheios pra lá, e quando eu recebia era aquela 
bolada de dinheiro porque levava muita peça no caminhão. E o pessoal que estava 
antes, tipo assim, uns 15 anos antes disso, levava a produção e ganhava o dinheiro 
deles. Tinha gente que se fez aí, fez casas, comprou carros, tudo com esse 
dinheiro. 
 
M: Do artesanato mesmo? 
C: Do artesanato. 
 
M: Quer dizer, então, que era uma profissão boa? 
C: Boa, é. 
 
M: No sentido de rentabilidade. 
C: Isso, porque é o seguinte; sempre em qualquer classe tem aqueles que se 
destacam, e na cerâmica não foi diferente. Teve pelo menos umas dez pessoas que 
se sobressaíram legal. Então essas pessoas ganharam muito dinheiro. Aqui pra 
dentro, por exemplo, tinha a família Sena, que era uma família grande e trabalhava 
também já há muito tempo no barro, e que eles, cada família dessa família.... 
Porque foram casando e tal, foram formando sua família, começavam a fazer suas 
linhas diferenciadas. Então, tinha essa família, tinha a família dos Paivas pra cá 
também, que trabalhavam muito bem. 
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M: E hoje não fazem mais nada, não tem mais isso? 
C: Pouquinha coisa, bem pouquinha coisa. 
 
M: O senhor acha que as vendas começaram a cair em função do turismo que 
desapareceu? 
C: Exato. Quando quebrou a Paratur, já desativou um bocado. Porque a maioria do 
pessoal... 
 
M: Depois também foram abrindo várias associações aqui? 
C: É, foi abrindo associações e... 
 
 
 
M: Perdiam uma eleição, abriam uma outra... 
C: Exatamente. E essas associações só vieram pra fragmentar mais ainda a classe, 
sabe? E o que aconteceu, hoje, ainda existe, aos trancos e barrancos, essa 
cooperativa que foi fundada em 78, aí veio em seguida a primeira associação, 
depois veio a segunda, a terceira, chegou um tempo em que tinham sete 
associações, só de artesãos de cerâmica. Imagina, né? 
 
M: Sete associações? 
C: Aí, eu até que fui presidente desse conselho, no finalzinho do mandato do antigo 
presidente que faleceu antes de terminar o mandato dele aí eu assumi, era vice. Aí 
até que terminou, aí eu também não quis mais e entreguei. E aí eles começaram a 
reger as associações, mas era todo tempo aquela briga porque existiam muitas 
feiras no país e a SETEPS dava apoio. Era SEBRAE e SETEPS. SEBRAE dava os 
stands e SETEPS entrava com as passagens, estadia, e tal. Então, existia essa 
brigalhada toda. 
 
M: Para poder viajar? 
C: Pra poder viajar. Para poder se dar bem. Por isso que as pessoas quando já não 
tava mais se dando dentro da associação... 
 
M: Montava outra. 
C: Ou passava pra uma que o presidente não era muito ativo e se ... 
 
M: Impunha e conseguia. 
C: E se impunha, ou fundava outra. E aí ele ia pegar todas as regalias porque 
chegava lá, eles dividiam em partes iguais. Tem que ter uma pra associação A, B, 
C, D e tal e sempre ia se beneficiando. Então foi por aí que a coisa aconteceu. Isso 
também desarticulou um bocado, sabe. Desestabilizou um bocado, fragmentou 
também um bocado a classe. Agora, tem sempre aquele grupo de pessoas que 
sempre trabalha só. Isso você encontra alguns. Algumas pessoas boas, sérias, que 
trabalham só. 
 
M: Que não são filiadas a nenhuma associação? 
C: Não, são filiadas por causa que eles precisam estar associados por causa da 
nota fiscal, tá? Você vende o produto e você tem que despachar. Então quer dizer, 
são pessoas que hoje eles trabalham desde muito tempo só, mas desenvolvem um 
trabalho legal, sério. 



 

 

143 

 

 
M: Como é o caso de quem? 
C: Wilson, o Anísio. Se bem que o Anísio está engajado porque existe uma real 
necessidade de você estar dando apoio a alguma associação porque às vezes você 
só consegue as coisas se tiver filiado a alguma associação, não consegue sozinho. 
Então, existe essa necessidade dele estar ligado a alguma coisa, a alguma 
associação. Esse COSAPA é o que era uma antiga associação COSAI, foi 
transformada em COSAPA e agora, que era o conselho, agora vai voltar a ser uma 
associação única. 
 
 
 
 
M: Quer dizer vai agregar todas as associações? 
C: Acabou todas as associações, dissolveu todas as associações... 
 
M: E vai virar uma só? 
C: E virou de Conselho pra associação maior. Tá? 
 
M: Então vai ter uma associação e a cooperativa? 
C: É, e tem a outra associação que é a SOMIR, que é lá da, ali da... 
 
M: Da pracinha? 
C: Da pracinha. 
 
M: Ali é outra associação? 
C: Ali é outra associação, que o Levi é presidente lá. 
 
M: O Levi é presidente? 
C: É, já tá quase como cargo vitalício. De vez em quando eu brinco com ele. Aí ele 
diz “Ê rapaz, mas acontece que eu quero sair, o pessoal não deixa eu sair, aí eu vou 
ficando.” 
 
M: Sr. Ciro, então quer dizer que teve um momento aqui em que fazer objetos 
em cerâmica Marajoara, não esse aqui, acabou sendo uma profissão 
próspera? 
C: Sim, sim. 
 
M: Almejada, até? 
C: Sim. Por que, porque eram pessoas que tinham funcionários, e muitos desses 
funcionários iriam trabalhar pra si. Sabe? É... por exemplo o Deozinho. O Deozinho 
começou o trabalho dele numa olaria que um cunhado meu tinha, tinha e não tem 
mais, agora ele não tem mais nada, e então ele começou lá, mas é uma pessoa... 
 
M: Qual deles, o que trabalha com o Anísio? 
C: Sim, o “Deozinho”. Então, ele é uma pessoa muito esperta, muito curiosa, que 
gosta de fazer experimentação. Quer dizer, hoje ele é um camarada muito 
capacitado, tá. Por causa disso. Mas foi funcionário. 
 
M: Começou como aprendiz? 
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C: Começou como aprendiz, tá. E nisso, muita gente começou assim e passou a 
fazer a sua olaria particular. Então, a coisa começou por aí, e hoje muita gente ainda 
está, pessoas hoje, que começaram como aprendizes, hoje estão fabricando o seu 
material e estão vendendo bem porque é trabalho bem feito. 
 
M: Que é o caso do Anísio? esse Wilson, ainda trabalha? 
C: Trabalha. E é uma pessoa que é requisitado porque trabalha bem, é uma pessoa 
correta que te dá garantias do material, o material é de qualidade. É igual como a 
gente tenta fazer aqui, né. 
 
M: Dentro da tua linha? 
C: Dentro da minha linha. Porque a gente tem um nome a zelar. Porque é muito 
melhor você... uma pessoa fazer propaganda positiva do que negativa, porque aí vai 
fazer dobrada. 
 
M: Sr. Ciro, as pessoas chegam aqui e vêem isso como arte? Ou como 
artesanato?  
C: Algumas pessoa já chegaram a essa conclusão, mas a maioria consome mesmo 
como vaso, como objeto que ela precisa utilizar. Porque veja bem, essas peças, o 
nome já está dizendo, são peças utilitárias. Então nada como obra de arte porque a 
gente não prima por esse lado. Mas tem pessoas que trabalham com peças 
pintadas como é o caso do marajoara e do Icoaraci, que você pode fazer uma peça 
exclusiva, uma peça bem trabalhada. 
 
M: E o pessoal acaba adquirindo como... 
C: Como obra de arte. Tu vais, por exemplo, na loja do Anísio, tem muitas obras de 
arte, porque é uma loja que realmente dá gosto de você entrar. 
 
M: Hoje é referência aqui em termos de loja, é a do Anísio? 
C: É a do Anísio. Vende pela Internet. No acesso à página dele você encontra ali o 
que você precisa, porque tem mesmo. Então é uma loja muito bem feita, os contatos 
dele também muito bem feitos, a maneira dele trabalhar também é bem feita. Por 
que, porque o cliente chega lá e se sente bem, compra, recebe, tá. Tem garantia, 
porque ele dá garantia. A transportadora também se compromete porque ela já 
trabalha nisso há muitos anos e é interesse também dela.  
 
M: É toda uma cadeia produtiva, então? 
C: É, exatamente. Porque aí nesse caso se o cliente final fica satisfeito, todo mundo 
vai estar aqui atrás. 
 
M: É verdade. 
C: Até o mínimo funcionário lá porque vai ter sempre serviço pra ele, né. Então, 
ainda existe bons. Agora, como toda classe também existe os picaretas. Aqueles 
que estão prontos só pra enganar, aproveitar uma oportunidade só pra enganar o 
cliente. A gente tem que passar por isso também.  
 
 
M: O senhor acha que tem influência teres feito um segundo grau e ter 
conseguido acesso a mais algumas informações, dá um diferencial no teu 
trabalho? 
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C: Olha, se toda pessoa que trabalhasse com barro pudesse chegar à universidade, 
tivesse um terceiro grau completo, seria muito melhor pra você desenvolver um 
trabalho. Porque a sua cabeça abre. E outra coisa também, se eu não tivesse o 
segundo grau completo, o que iria acontecer é que eu iria ser barrado até pra fazer 
cursos porque hoje o programa PROFLO, que é o antigo PEP, Programa de 
Educação Profissional, exige isso dos instrutores e não é chatice, é porque é o 
seguinte, você precisa preencher muitos relatórios, você precisa preencher muitas 
fichas, e se você não tem o conhecimento básico disso, você não taria capacitado 
pra fazer isso, né? Então foi bom, foi muito bom. Agora, eu tive essa sorte, né, essa 
vantagem de ter estudado sem atropelos, né, trabalhava e tal, mas estudava. Aí, 
quando eu acabei os estudos, aí sim eu fui me dedicar com afinco ao trabalho da 
cerâmica. E isso me abriu também a cabeça pra pesquisar outras coisas. Tá? Pra ir 
buscar leituras, seja lá o que for, aonde for, a gente vai. E por causa disso, dessas 
descobertas, a gente tem aplicado aqui dentro. Então pra mim foi excelente. 
 
M: O senhor acha que, se uma boa parte dos artesãos, se eles tivessem essa 
chance, o trabalho como empreendedor melhoraria?  Como profissão? 
C: E o resultado final. 
 
M: O resultado mesmo de forma? 
C: Seria melhor porque você pega uma pessoa que não tem estudo, mas que já 
trabalha a quarenta, cinqüenta anos no ramo e você vai dizer que ele tem que 
modificar o forno dele, você não consegue modificar nunca isso na cabeça dele. 
 
M: Por que ele já faz isso há quarenta anos? 
C: É, aí ele diz “Eu já faço isso assim e vou continuar assim.” Mesmo você provando 
por A mais B, “Olha, se você fizer isso vai melhorar a sua queima, vai melhorar a 
sua economia, vai melhorar o seu produto final, vai melhorar a sua perda, você vai 
perder menos...” “Não, não vou fazer, não vou mudar porque eu sempre fiz assim.” 
Quer dizer, uma pessoa que tem um pouquinho mais de estudo, então ele tá 
propenso a isso, a aceitar, a experimentar e isso é o que eu tenho feito. Em toda a 
minha folga eu to experimentando, ou um modelo diferente, ou eu to misturando 
massa, misturando pigmento, eu to fazendo alguma coisa. Por quê? Porque isso me 
ajuda na hora em que eu tiver em um curso. Se eu tiver num curso e alguém me faz 
uma pergunta eu tenho uma resposta. Ou alguém quer fazer alguma coisa que eu 
não sei se dá certo, mas se eu já tiver passado por isso eu sei qual é o resultado 
que vai sair, né? Aí eu vou indicar se ele pode ou não fazer. Posso dizer “Olha, não 
faz porque tu só vai perder tempo porque eu já fiz não deu certo, ou então pode 
continuar porque vai acontecer isso, assim, assim, tá? Então é muito bom a pessoa 
que tem hoje um estudo em qualquer canto, incluindo na cerâmica, é importante. 
Porque você consegue também muita coisa através dos livros. E uma pessoa que 
não tem acesso aos livros não pode expandir, não pode expandir seus 
conhecimentos, não pode expandir seus contatos. 
 
M: Fica limitado? 
C: Fica. Porque olha só, por causa disso, hoje eu tenho acessos à AU, aos museus, 
lá pro Emílio Goeldi, tenho pessoas conhecidas, Museu de Artes Sacra, Estação das 
Docas, SEBRAE, SETEPS, esses órgãos todos por causa de que? Porque você vai 
levando o seu conhecimento, vai mostrando o seu trabalho e eles vão consumindo o 
seu trabalho, seja como peça, seja como mão-de-obra. 
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M: É um conjunto de coisas, na verdade? 
C: É. E isso tudo só dá graças ao estudo que se tem porque você não tem medo de 
chegar lá. 
Olha, ainda algumas semanas atrás aí, eu já prestei serviço pro Curro Velho, já 
prestei serviço pro SEBRAE. É, assim cursos, to prestando serviço para uma 
empresa de Marabá, que é assim tipo Curro Velho aqui em Belém, aí eu fiquei 
analisando porque não SENAI? O SENAI também trabalha com essa parte de 
cerâmica, mas pelo meio tem curso de artesanato em cerâmica. Aí eu resolvi ir lá, 
por sorte eu encontrei uma senhora que veio, a Dra. Regina, uma baixinha, que veio 
aqui no tempo que a gente tava aqui instalando o grupo, e ela me conheceu. Quer 
dizer, foi mais fácil do que eu pensei.  
 
 

ANEXO 4 
 
Entrevista com o artesão Hidelmar de Jesus Almeida 
Parte desta entrevista foi perdida na fita K7. 
 
 
M: E como esse material apareceu? Como é que essa senhora de Campinas 
descobriu isso? 
D: O Anísio. 
 
M: O Sr. Anísio que fazia os contatos? 
D: Sim. O contato era do Anísio. 
 
M: Ele chegava com o senhor e fazia a encomenda? 
D: É. Como até hoje, como até hoje é assim. 
 
M: Funciona assim até hoje? 
D: É. Ele chega comigo e diz assim “Olha faz... Quanto é que tu faz isso aqui? 
Quanto é que tu faz aquilo ali?”. Eu dou o meu preço e aí ele diz “Tá”. 
 
M: Você não quer saber o valor que a peça é vendida? 
D: Eu dou o preço do meu trabalho e aí lá ele pode até... 
 
M: Triplicar o valor? 
D: É. 
 
M: E não lhe interessa? 
D: Eu só quero que ele não me diga o preço, porque se não eu vou ficar muito 
chateado. Aí aconteceu isso. Aí nesse período deu certo esse trabalho, né, e eu 
comecei a fazer, comecei a entrar em contato. Aí as pessoas já chegavam e diziam 
assim “Mas por que isso? Quem é que fabricava isso? Quem é que fazia isso? Por 
que isso aqui? Por que aquilo ali?” E a história não conhecia. Dizia “É os índios”. 
Então, a história não sabia de nada e eu resolvi ir atrás, me aperfeiçoar mais ainda. 
Porque aí, depois dessa crise que teve... 
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M: Também pela necessidade, dos clientes chegarem, perguntarem... 
D: Sim, quererem conversarem, tudo... E você via que, via e vê hoje, né, que às 
vezes as pessoas vêm, e não vêm pra comprar uma peça... Porque beleza, estética, 
não tem, mas tem a história. Quando a pessoa entra em contato com a história... 
 
M: Então é um forte argumento de venda? 
D: É, aí você vê que ela fica entusiasmada pra levar pelo menos uma peça. Eu digo 
sempre assim, se uma pessoa entrar aqui, pelo menos uma peça ela vai comprar 
porque os guias já querem que eu converse com as pessoas. Porque eles recebem 
também uma porcentagem lá. 
 
M: Sei. 
D: E essas peças que eu faço são caras, bem caras. 
M: Quer dizer que você acha, que se tivesse aqui dentro desse espaço, um 
lugar isolado para você trabalhar ... 
D: Aí já é. 
 
M: Já é? Mas que os clientes chegam, têm um contato direto, você acha que... 
D: Se fosse assim, tipo com o Anísio, ... porque eu também já reivindiquei esse 
espaço aí, eu acho que... não sei. Eu fico meio assim de ficar cobrando sempre. 
Olha, esse negócio aí, eu quero sempre estar revolucionando, sempre 
revolucionando. Olha, esse negócio aí da Internet, de entrar na Internet, quando eu 
cheguei lá do Pará Design, todas as conversa que eu tinha com ele eu dizia “Olha a 
Internet, tem que entrar na Internet”. 
 
M: Como está o resultado da Internet? 
D: Muito bom, muito bom. 
 
M: Está vendendo bastante? 
D: Vendendo direto. Muito boa, a comercialização tá muito boa. 
 
M: Vende para o mundo inteiro? Conseguiu mais clientes agora? 
D: Deve ter conseguido mais clientes. Tá indo de vento em poupa. 
 
M: O senhor acha que é por conta da Internet também? 
D: Ajudou, né. É um conjunto. 
 
M: Um conjunto de ações... 
D: Ajuda, tudo ajuda. Agora, mais um elemento que vai somar, né. Esse 
beneficiamento da argila pra que é, pra que seria, pra fazer trabalhos mais 
refinados, entendeu? Pra fazer um outro estilo de trabalho. E qual seria o estilo de 
trabalho? Trabalho liso, assim, com poucos detalhes. Porque você vê uma peça 
assim, mas se for queimar uma peça assim, vai aparecer um bocado de 
imperfeições, porque o fogo vai queimando as sujeiras. Quando você desenha 
tudinho do vaso, tudinho fora, você vai tirar oitenta por cento das imperfeições que 
ele tem. Tá entendendo? Porque esses grafismos já, eles já riscam por cima já... 
 
M: No caso da arqueológica isso é até uma vantagem, não? 
D: Não, não, não. 
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M: Ah, não? 
D: Não, se tiver buraco também tem que tapar porque é uma exigência também do 
cliente. 
 
M: Ele quer uma peça perfeita? 
D: Ele quer uma peça lembrando o antigo, mas o buraco ele não acha que é..., já é 
uma coisa..., uma imperfeição da peça. 
 
 
 
 
 
 
M: Então ele quer, na verdade, uma lembrança, mas com a qualidade de uma 
peça atual? Lembrança... 
D: Um trabalho bem rústico, lembrando o antigo mesmo, mas só que com o 
acabamento perfeito, né, bem feito, bem acabada a peça. 
 
M: E o que ele chama de bem acabado é peça lisa, sem imperfeição? 
D: Sim, sem buraco nenhum.... Por mais que pareça, tenha uma aparência de peça 
antiga, mas que não tenha a aspereza de uma peça grosseira, tá. Então só de ele 
olhar, não precisa nem passar a mão pra ver que ela tá uma peça bem trabalhada. 
Então isso daí é uma exigência também, que ao longo do tempo a gente vem 
reparando do cliente. 
 
M: Certo. 
D: Se bem que tiveram pessoas aqui até que mandaram quebrar, “Olha, quebra 
como tá aí no livro...”. 
 
M: Fazem isso também? 
D: Também. Aí, tem diversos gostos de clientes. No geral, no geral mesmo é assim, 
esse trabalho que eu te falei. 
 
M: E aí você começou a fazer mais peças arqueológico? 
D: Aí eu comecei a fazer mais arqueológico. Aí eu já fui destacado já pra fazer mais 
arqueológico, entendeu? 
 
M: Por que começou a ter saída? 
D: Começou a ter uma... 
 
M: Começou a ter mercado? 
D: Começou a ter uma procura maior. Aí eu comecei a fazer. E com a necessidade 
de eu fazer muito arqueológica, eu teria que ter um espaço. Então um espaço que 
eu reivindiquei foi esse espaço aí. Então hoje eu digo assim, se tivesse um espaço 
maior, se nós tivéssemos um espaço maior, onde nós pudessemos fazer um ateliê... 
 
M: Um cenário? 
D: É, porque as pessoas vêm aqui e querem ver peças, e querem histórias, aí eu já 
tenho o discurso já formado pra todos aqui, pra todos os vasos, só que tem alguns 
que a gente diversifica o assunto de uma pra outra, de acordo com o gosto do 
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cliente, da atenção que ele tem mais pra uma cultura ou pra outra. Então tudo isso 
somando, pelo ambiente que ele tá, pelo discurso a ser feito, como é colocado o 
caso da história de cada peça, isso influencia muito o caso de entusiasmar, e querer 
comprar. Quer dizer, então como conjunto, isso aí..., aqui nós temos, aqui eu tenho 
a história, temos as peças, mas não tem o ambiente legal pra que seja completa. 
 
M: Então, o que o senhor acha que falta? Se tivesse um ambiente mais 
formado, com cara de ateliê, provavelmente teria uma saída muito maior? 
D: É, porque às vezes, à tarde fica quentíssimo e tem pessoas que entram e querem 
logo sair. Tem pessoas não, que ficam aí pingando, mas ficam, mas tem pessoas 
que não têm essa paciência, se agonia logo e diz “Não, tá, tá, já vamo”, mas que 
gostam. Então, num ambiente melhorado, com um bom discurso, com uma 
exposição legal e peças diversificadas, isso propiciaria uma..., pra comercialização 
melhorada. 
 
M: Dos arqueológicos? 
D: Dos arqueológicos. Porque a minha área é arqueologia. 
 
M: Os objetos arqueológicos são quase réplicas? Se você olha o original e 
tenta reproduzi-los. Então a sua criação, nesse  caso, é mais em cima da 
cultura? 
D: Sim, de trabalhar em cima da cultura mesmo. 
 
M: Você faz a reprodução dos objetos em cima do perfil do seu cliente? O Sr. 
Anísio chega aqui e diz “Olha, essa peça aqui teve uma saída boa esse mês, 
faz mais dez” ou então “Olha, experimenta essa outra aqui que tá no livro, 
vamos ver se tem saída”? 
D: Tem, tem peças. Tanto modelo como tamanho. 
 
M: E quais são os tamanhos que vendem mais, são os menores, maiores? 
D: Tamanho geralmente são os de médio pra baixo, assim de trinta centímetros no 
máximo, pra baixo. Porque também são mais fáceis de serem levados, e também os 
espaços que as pessoas têm dentro das suas casas, também tem que observar 
isso. Objetos menores não vão ocupar tanto espaço. 
 
M: O peso não é problema. É mais o tamanho mesmo? 
D: É mais o tamanho. O peso não tem muito... 
 
M: Então e as outras peças? Aquelas peça dali, como forma, ela não é 
Marajoara, né, essa aqui é? 
D: Não, não. 
 
M: Isso já é uma derivação? os desenhos é que são característicos da cultura 
Marajoara? 
D: É, é uma utilização, sabe. 
 
M: Então como se dá esse processo? Sempre é o Sr. Anísio que direciona? 
“Olha, faz mais essa daqui...”. 
D: No período de trabalho aqui, com cerâmica, os artesãos vêm criando, também, 
eles trabalharam mais na criação que na própria reprodução. 
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M: Até em função do monopólio. 
D: Sim, até em função do monopólio. E também de uma certa... vamo dizer preguiça 
de ir atrás, eles ficaram naquilo mesmo, porque já tá vendendo isso, então... 
 
M: Então ninguém vai atrás? 
D: E ao longo do tempo eles foram experimentando, vendo em livro e tal... Porque 
tem vários vasos aqui que são originários de outras culturas, de outros países, em 
forma. Aí eles fazem o grafismo, jogam o grafismo aqui assim..., e foi. E foi ficando, 
esses formatos foram ficando, até se tornarem permanentes. 
 
M: Sim, aí as formas... 
D: Aí, foram criadas várias formas e foram ficando permanentes. Então essas 
formas foram criadas, quer dizer, foram criadas não, foram tiradas de outras culturas 
e foram ficando permanentes. Aí também, houve uma discussão, uma briga, por 
causa da forma. Aí os turistas vinham aqui, e era mais fácil vender como marajoara, 
mesmo não sendo. Então tava tendo uma mistura total de culturas e não definia 
nada. Estavam vendendo peças assim, como se fosse Marajoara.  
 
M: Mudou isso? 
D: Aqui a gente muda, aqui a gente diz “Olha, a peça é originária da cultura tal, e o 
grafismo sim, o grafismo é marajoara, alguns símbolos são marajoara. Mas tem 
outros elementos, nessa mesma peça que não são, isso aqui, por exemplo é da 
tapajônica. Então já é uma mistura de culturas.” “Ah, é, mas o fulano ali me falou 
que não”. “É, mas não é”. Aí, por isso que os guias gostam de trazer aqui. 
 
M: Porque vocês já têm história pra contar? 
D: É. Às vezes o Anísio compra assim peças arqueológicas que não tem nada a ver. 
 
M: Compra de outro fornecedor? 
D: É, compra de outros. Porque a produção não dá conta e eu sozinho não dou 
conta. Eu faço aqui, ele compra tudo de mim, mas a ... 
 
M: A demanda é muito grande? 
D: É, e a produção não dá conta. Às vezes pessoas que não são credenciadas, 
vendem e aí a qualidade cai bastante. Aí as pessoas vêem duas peças diferentes 
com o mesmo nome e perguntam “Mas qual é a verdadeira?” e pensam “Então tá 
me enganando...”. Isso lá no Anísio acontece. De vez em quando eu falo isso pra 
ele, mas ele compra porque também... 
 
M: Necessidade? 
D: É porque ele vende uma que é réplica e outra que lembra uma réplica. Todas 
duas vende. Mas aí tem o caso da pessoa ser enganada, e depois saber que foi 
enganada, isso aí ao meu ver... eu não compro. Quando eu me sinto lesado por 
alguma coisa eu falo logo pra não comprarem. Então, eu acho que ele não devia 
comprar de qualquer um. Tem umas duas pessoas que fazem umas réplicas boas, 
tem pessoas credenciadas que fazem réplicas boas. O problema é trabalhar com 
qualquer pessoa. Eu digo pra ele “Olha, eu não quero ficar sozinho, não é isso. É 
que tem que preservar”. 
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M: É, tem que preservar a qualidade. 
D: Aí é assim que a gente trabalha, com essa qualidade. Aí o pessoal chega aqui 
querendo comprar e eu explico que tem um bocado de formas de outras culturas e 
que colocaram o desenho, o grafismo, o grafismo é que é marajoara, ou tapajônico. 
Eu digo logo que é mentira. Hoje em dia, ainda tem pessoas criando, outros estilos 
de vasos também. Os artesãos também são bons, na criação de estilo de peça. 
 
M: O “Beto” começou a criar como? Foi necessidade, em função de não estar 
vendendo o que ele fazia? 
D: Não. Ele já trabalhava com madeira, já fazia isso em madeira. Aí quando ele veio 
pra cerâmica, ele já trouxe isso. Quando ele começou a fazer não vendia, 
mandaram ele parar de fazer porque não saía. Aí ele parou um pouco, e em caso de 
meses, começou a sair. De repente começou a sair, e o pessoal começou a pedir, e 
ele começou a fazer, dando a seqüência de venda das peças dele, e ele também foi 
aperfeiçoando, aperfeiçoando o trabalho dele. E assim vem se fazendo a história da 
cerâmica. Aí tem a criação das peças, tem a estilização de peças que eles pegam 
de uma cultura e introduzem aqui, o grafismo, e vendem, e tem também as peças 
que eles criam. Agora, o Anísio, se coloca no meio disso tudo como comerciante 
que vê qual é a peça que sai mais, comercia. 
 
M: Sei. Ele dá o aviso, diz “Olha, esse daqui tá saindo mais”. 
D: É, ele diz “Faz quatro dessa, faz cinco dessa”, ele encomenda, diz “Olha, isso 
daqui é encomenda, faz quatro dessa, duas pra pessoa que encomendou e duas 
pra continuar na loja”. Geralmente ele faz isso, tem duas peças na loja, quando a 
pessoa compra, compra as duas, aí ele manda eu fazer quatro, duas pra ficar na 
loja e duas pra mandar e assim vai se fazendo o esquema. 
 
M: O pessoal de Belém tem vindo comprar? 
D: Vem, vem comprar, geralmente com alguém... 
 
M: Com alguém de fora. 
D: Com alguém de fora. 
 
M: Assim, arquitetos, decoradores, ninguém vêm? 
D: Vem, vem. Tinha uma peça aqui, que era minha, que era uma peça arqueológica, 
grande, a maior que eu fiz. Tinha uma arquiteta que vinha aqui, porque ela tava 
trabalhando, quando ela tinha que montar alguma coisa no trabalho dela, ela vinha 
aqui pra mandar fazer, ou então ela via o que já tava pronto pra se encaixar no 
trabalho dela de decoração. E aí, o  dono da casa que ela tava fazendo veio aqui e 
disse “Olha, eu vou mandar a minha arquiteta e se ela gostar...”. 
 
M: Ele que veio? 
D: Foi, ele que veio, mas ela que decidiu. 
 
M: Mas não é comum isso? 
D: Não é comum. 
 
M: Esporadicamente vem um ou outro aqui, usar na decoração essas peças. 
D: É, geralmente quando tem assim, ele manda fazer. Por que, porque também tem 
um estilo de peças aqui que já são contemporâneas. Pela visão que as peças levam 
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ela a ter, pela forma, as pessoas podem saber o que pode ser feito aqui.Então, eu 
tenho recebido várias encomendas assim de peças mais sofisticadas, mais 
modernas, pra ser feitas. 
 
M: Você têm recebido? 
D: Eu tenho recebido. Justamente pra decoração, esse tipo de decoração. Tanto pra 
abajur, quer dizer que é uma coisa que eu to... 
 
M: Pede abatjur? 
D: É. Que é uma coisa que eu to fazendo, com luminária que eu vou entrar agora, 
com esse novo material, que eu to também num processo de estudo pra ver como é 
que eu poderia fazer pra luminária traspassar luminosidade, uma certa 
luminosidade, qual era a espessura que poderia ter e qual era a dureza do barro pra 
poder, depois da queima, pra não ser uma espessura fina e pra ser uma peça bem 
forte, bem resistente. Então, pra algumas coisas a temperatura já é um fator 
importante. Agora a mistura a gente tá vendo, tá trabalhando nisso e é uma coisa 
que eu to tentando levar também pra esse lado. É como eu disse, eu nunca fiquei 
assim, eu tenho arqueológico...,mas todo tempo eu acho que a gente deve buscar 
outras coisas porque quando uma não dá, a outra vende. Quando uma já tá 
saturada, a outra já é uma válvula de escape, eu sempre tive isso comigo e isso 
sempre me ajudou. Quando a crise chegava, aí eu pegava e jogava outra coisa e 
aquilo me ajudava a sustentar. E assim eu fui. Aqui no Anísio eu to fazendo isso. 
 
M: O senhor acha que a cerâmica melhorou nos últimos tempos? 
D: Em termos de comercialização? 
 
M: Sim. 
D: Deu. Porque a política do governo... 
 
M: O senhor acha que a política do governo interfere diretamente na produção 
do artesanato? 
D: Bastante. Não pode nem dizer que é coincidência, porque a política e hoje, essa 
visitação tanto..., antes tinha, mas no primeiro semestre do ano era cruel, que era só 
chuva, mas esse ano foi a mesma coisa como se tivesse no verão, tá. Quer dizer, 
aqui o pessoal ganhava dinheiro no verão e gastava no inverno, aqui, antes. E hoje 
não. Eu não sei por que, não sei se pela estrutura do Anísio, o nome que ele já 
tem... 
 
M: Internet e tudo, os guias. 
D: Isso já também tornou, deu uma credibilidade maior. 
 
M: Hoje quantas pessoas trabalham aqui?  
D: Umas dezessete pessoas, de dezessete a vinte. 
 
 
M: E mesmo assim ele ainda terceiriza algumas coisas? 
D: Ainda terceiriza. Porque o espaço é pequeno e às vezes não dá, não tem 
condições de produzir tudo aqui, por exemplo agora nós estamos em crise de 
desenhista, o Anísio tá em crise de desenhista. Então ele tá atrás de desenhista, aí. 
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M: Pra poder suprir a demanda? 
D: Pra poder suprir a demanda. Aí, o Beto tá doente. 
 
M: Você considera esse trabalho como arte também? 
D: Como arte também. Eu considero como arte porque eu trabalho assim. 
 
M: Mas falando do arqueológico? 
D: É, do arqueológico. 
 
M: A forma influencia na venda? 
D: O que eu observo é que a forma influencia muito na venda. 
 
M: Em quanto? 
D: Eu acredito assim, até em..., acho que setenta por cento. 
 
M: O arqueológico também? 
D: Não, do arqueológico não tem assim... 
 
M: É muito mais pela história? 
D: É muito mais pela história. 
 
M: O senhor acha que para o artesão ter uma projeção ele precisa de um 
agente?  Alguém semelhante ao Anísio? 
D: Precisa, sim, precisa. Eu costumo dizer que não adianta tu ter um produto, tu 
fazer, se tu não tem como comercializar, ou alguém que faça isso.Se tu não tiver 
recurso pra fazer isso,pra poder botar no mercado, pra divulgar aquele teu trabalho, 
aí fica só pra ti. Às vezes tem pessoas aí que tem trabalho super legal, mas que... 
 
M: Não tem como aparecer. 
D: É, não tem como aparecer. As pessoas dizem assim, “Ah, é um mau necessário, 
o atravessador”, mas eu acredito que não, é benéfico. Pra se tornar público, 
conhecida a obra, porque aí depois de conhecida, as outras coisas vão se 
ajustando. Mas tem que ter uma pessoa. Se a pessoa já tiver condições de fazer 
tudo, aí é bom, mas se não tiver, não dá pra pessoa produzir, ficar no atelier 
produzindo e depois que terminou botar debaixo do braço e... Eu acho que se tiver 
uma pessoa assim... 
 
M: Ele tem que ter o tempo necessário pra produzir e não ficar pensando na 
venda... 
D: Sim. 
 
 
 


