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RESUMO 

 
 
 
No Rio Grande do Norte, a atividade artesanal é geradora de economia, envolve um número 
significativo de pessoas e é diversificada em suas matérias-primas e tipologias. Como 
referência do artesanato local, a cerâmica supriu as necessidades primárias nos utilitários 
domésticos, adquiriu feição devocional nas figuras religiosas, foi brinquedo nos divertimentos 
infantis e, por fim, ganhou status de puro ornamento.  Por sua representatividade histórica, o 
distrito de Santo Antônio do Potengi é considerado o mais importante centro de fabricação da 
cerâmica artesanal no Estado.  O trabalho dos oleiros prossegue naquela localidade ancorado 
entre a herança familiar e a participação cada vez mais influente das políticas públicas 
destinadas ao setor, situação verificada por visíveis alterações no feitio da louça, açodadas a 
partir da década de 1990, com a implantação de uma cooperativa destinada à produção 
coletiva. Nesse percurso, observamos que tais ações, na medida em que objetivam estruturar 
condições ideais para prover a sustentabilidade do fazer artesanal, não beneficiam de maneira 
significativa o desenvolvimento social dos artesãos. É importante não perder de vista que 
existem várias dimensões envolvidas nesse processo e que estas extrapolam o interesse 
comum pelo objeto e a conotação econômica conseqüente de sua comercialização. São 
conhecimentos que implicam a escolha às matérias-primas, as singularidades dos aspectos 
formais e métodos produtivos, sobretudo as relações contextuais organizadas para defender a 
sobrevivência da atividade.  

 
 
 
 

Palavras-chave: Artesanato – Interferência - Transformação. 
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ABSTRACT 

 
 
 
In the Rio Grande do Norte, the craftsmanship is generating of economy, it involves a 
significant number of people and is diversified in its raw materials and particular type. As 
reference of the craft local, the ceramics supplied the primary necessities in the utilitarian 
domestic servants, acquired piety in the religious figures, were toy in infantile amusements 
and, finally, gained status of pure ornament. By its historical representation, the district of 
Santo Antônio do Potengi is considered the most important center of manufacture of 
craftpottery in the State. The work of the potters continues in that locality anchored between 
the familiar inheritance and the participation each more influential time of the public politics 
destined to the sector situation verified for visible alterations in the shape of the pottery from 
the decade of 1990 with the implantation of a cooperative destined to the collective 
production. We observe in this passage, that such actions in the measure where they objectify 
to structuralize conditions ideal to support the artisan making, do not benefit in significant 
way the social development them craftsmen. It is important not to lose of sight that exists 
some involved dimensions in this process and that these surpass the common interest for the 
object and the consequent economic connotation of its commercialization. They are 
knowledge that imply in the access to raw materials, in the peculiar of the formal aspects and 
productive methods, in the contextual relations organized to defend the survival of the 
activity.   
 
 
 
 
Keywords: Craft - Iterference –Transformation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTANDO A PROPOSTA 

 

A inventividade humana encontrou no mundo da manufatura um ambiente 

privilegiado para a concretização das experiências cotidianas, colaborando nesse rumo para a 

compreensão sobre os diversos modos de viver coletivamente. Apesar de não figurar em 

destaque nas publicações especializadas como forte referência da produção artesanal 

brasileira, o Rio Grande do Norte apresenta um diversificado repertório nessa área, com obras 

de reconhecida qualidade estética e artística, desenvolvidas por pessoas sabedoras da natureza 

de cada matéria-prima e das metodologias características, imprescindíveis à sua 

transformação.  

As argilas ou simplesmente o “barro de loiça”, as fibras naturais, o couro, as pedras e 

as madeiras, disponíveis em muitas regiões do Estado pela facilidade de acesso, conquistaram 

o interesse de homens e mulheres por atender a suas necessidades mais imediatas, desde a 

construção e pintura de suas casas até a elaboração de artefatos domésticos destinados às 

múltiplas funções do dia-a-dia, sejam utilitárias, decorativas, lúdicas ou religiosas. 

No mundo contemporâneo, apesar da assimilação popular de uma infinidade de 

instrumentos tecnológicos, o uso de objetos artesanais compondo o nosso cotidiano 

permanece ainda muito expressivo. O panorama social em que os agentes e o próprio processo 

do fazer artesanal estão situados é que foi transformado. Qual seria então o espaço das 

atividades artesanais em meio ao diálogo que se estabelece entre tradição e modernidade? A 

inquietação delimitou, como objetivo central da pesquisa, compreender como a dinâmica da 

produção artesanal vem operando em nossos dias, mediante os acordos que se estabelecem 

entre agentes externos (organismos estatais e intermediários privados) e artesãos, para a 

sustentação desse ofício em nossa realidade. O campo empírico escolhido foi o distrito de 

Santo Antônio do Potengi, município de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, 

local em que a produção do artesanato de barro sempre fez parte do histórico da cidade. Nosso 

interesse pelo lugar justifica-se por seu reconhecimento, pelos potiguares, como relevante 

núcleo cerâmico, passando a ocupar nesse aspecto uma posição de destaque no Estado. 

Naquele contexto, o ofício dos oleiros vem atravessando nas últimas décadas um 

processo de transformação ainda em desdobramento e que atinge diretamente a confecção da 

louça, seu modo de produção, circulação e consumo. Consideraremos nesse percurso as 

relações dos ceramistas em torno da Cooperativa Artesanal do Potengi Ltda. (COPAP), um 
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modelo de fabricação artesanal implantado na comunidade a partir da década de 1990, 

subsidiado pelo poder público, distinto do exemplo anterior organizado em oficinas 

domésticas, espaço que marcou a geração de divergências entre os artesãos. Sem perder de 

vista a fundamentação histórica e antropológica, discutiremos a posição da cerâmica no fluxo 

determinado pela mercantilização das obras e suas conseqüências no modo de viver e nas 

condições materiais e sociais da comunidade. 

De modo geral, historicamente a sobrevivência do binômio arte/artesanato sempre 

esteve vinculada a uma rede firmada por intercâmbios entre produtores, intermediários e 

consumidores, co-participantes na manutenção do ofício. Essas relações suplantam as 

dimensões materiais de produção, constituindo um universo simbólico regido pelas práticas 

sociais em que são transmitidos valores culturais específicos de aceitação ou resistência. 

Conforme discute Canclini (1979, p.31):  

 
[...] cada obra é o resultado do terreno artístico, o complexo de pessoas e 
instituições que condicionam a produção dos artistas e interferem entre a 
sociedade e a obra, entre a obra e a sociedade; Para compreender o sentido 
social de uma arte é necessário compreender as relações entre os 
componentes do terreno artístico e a inserção desse terreno na sociedade 
total. 

 

Se no passado as questões envolvendo a materialidade das peças, o apelo estético 

implícito e sua adequação funcional talvez inquietassem o artista/artesão, anteriormente à 

ocorrência das vendas, hoje se salienta a identificação de suas obras como produto com valor 

de mercado, estruturado em normas específicas que nem sempre estão compatíveis com a 

realidade do produtor ou com as concepções locais em torno da produção do objeto. 

A imagem de um oleiro que ordena a massa de argila disforme numa seqüência rítmica 

de movimentos, de modo a criar um objeto, além de implicar todo um conhecimento sobre as 

propriedades da matéria, do gestual necessário para a realização da técnica, da opção por uma 

forma específica e da função para qual foi destinada, evoca no senso comum seu caráter 

simbólico, sintetizando o mito da própria criação humana. Esse apelo à ancestralidade, 

relacionado à prática artesanal da cerâmica, reconhece-a como das mais antigas entre os 

povos, transmitida habitualmente pela via da oralidade e da observação, interligando gerações 

e diferenciando grupos familiares. 

Sua inserção no mundo globalizado e tecnológico, portanto, é instigante; a sensação 

primeira é de certa inadequação, algo contraditório. Estaria imperiosamente ameaçada pelo 

espectro do desaparecimento, conforme imaginavam os folcloristas ainda no século XIX, 
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apressados em “resgatar” a originalidade das manifestações populares “ameaçadas” pelo 

inevitável avanço da modernidade? Em nosso país, sobretudo as três últimas décadas parecem 

contrariar essa hipótese, sinalizando positivamente um expressivo interesse pelas práticas 

artesanais, responsáveis como colaboradoras significativas no processo econômico e social, 

incluindo a cerâmica entre as demais tipologias. Nesse quadro, amplia-se o desenvolvimento 

de ações do poder estatal, através das políticas governamentais de apoio ao artesanato, 

preocupadas em assegurar melhorias às condições de vida dos produtores.  

A atividade artesanal muitas vezes representa a primeira via de inserção no mercado 

de trabalho para grande parcela da população, especialmente aquela situada na desigualdade 

de acesso aos bens e serviços públicos mais prioritários, localizada às margens das exigências 

profissionais que atualmente asseguram o ingresso na esfera do desenvolvimento econômico. 

Ampara a escassez do vínculo empregatício, promove o acesso a recursos materiais 

disponíveis, envolve custos reduzidos, privilegia conhecimentos internalizados pelos mais 

experientes, permite um aprendizado técnico relativamente curto para os iniciantes e valoriza 

a autonomia que a profissão permite, gerada pelo exercício das mãos, cabendo habitualmente 

ao artesão o controle sobre cada fase de elaboração do produto até o momento da 

comercialização. Somente no Rio Grande do Norte, mais de 40 mil pessoas dependem do 

artesanato. (VALERY, 2001). 

Dados tão consideráveis energizam os principais programas voltados para o artesanato 

no Brasil. Sem generalizações, suas estratégias, na medida em que estimulam mudanças, 

apresentam certa tendência na “adaptação” das práticas e produtos artesanais às “novidades” 

mercantilistas de formas, métodos, funções e tecnologias, enfatizando igualmente nesse 

discurso o seu caráter simbólico abalizado como marca da identidade nacional, exemplo da 

diversidade cultural e patrimônio material e intangível, constituído por saberes acumulados e 

reinventados por gerações. 

A preocupação em “resguardar” as tradições populares remete-nos às particularidades 

dos contextos culturais e às informações sobre as origens de seus produtores, seus 

conhecimentos, habilidades, visões de mundo e relações sociais que estabelecem. Nessa 

perspectiva, cria-se um paradoxo no qual elementos da tradição são acionados como um selo 

de garantia de uma suposta “autenticidade” para reforçar apelos de uma lógica que estabelece 

novos critérios e metas, impostos para a aceitação do objeto artesanal. 

Cremos que a realização desse estudo seja relevante para refletirmos sobre a 

importância da atividade artesanal no Estado, sublinhada pelo enredamento do turismo, mas 

que no entanto sugere carecer de uma atenção equivalente e mais realista às particularidades 
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culturais vivenciadas pelos artesãos. Sua importância apóia-se na atualização do olhar sobre 

essa temática e nas nuances que lhe são concernentes, evidenciando, em princípio, aspectos 

que desmistifiquem a classificação insuficiente e genérica de “artesanato de barro”, para 

discutir as relações socioculturais que se escondem por trás do objeto; este último, apenas um 

dos elementos dessa totalidade. A observação de conjunturas que espelham um quadro social 

“engessado”, em que as promessas geradas pelo progresso alimentam a subsistência, em 

incoerência à demanda e às exposições de produtos artesanais nas vitrines bem iluminadas das 

lojas aponta para a necessidade de uma revisão nas estratégias públicas que visem a promover 

uma modificação social mais legítima através do artesanato. Uma análise sobre essas questões 

será desenvolvida em nosso trabalho. 

 

1.2 ARTESANATO, APROXIMAÇÕES CONCEITUAIS E METODOLÓGICAS 

 
Do barro de onde viemos 
 
O ensinamento bíblico de que o homem vem do barro certamente serviu de 
inspiração para tantos artesãos moldarem a massa em diferentes e criativas 
formas. Os ceramistas da região, com destaque para a comunidade de Santo 
Antônio do Potengi, são habilidosos na produção de jarros, vasos, panelas, 
esculturas, frutas e diversas peças decorativas. (PREFEITURA..., [200-] ). 

 

Sendo o artesanato a temática que estrutura a pesquisa, é essencial uma elucidação do 

nosso entendimento sobre esse conceito. Existe uma acirrada discussão entre antropólogos, 

artistas, sociólogos, filósofos e profissionais da Educação envolvendo as categorias Arte e 

Artesanato, artistas e artesãos. Segundo Bosi (1985) e Rugiu (1998), sem apresentar 

ambigüidades ou divisões, o termo “arte”, originário do latim “ars”, era inicialmente alusivo 

às atividades gerais de produção manual, um modo de realizar uma tarefa; “artesão” é um 

termo recente, oriundo do século XV. Dizia-se então “artista” ou “artífice” para designar 

todas as pessoas que desenvolviam atividades manuais. Amorim (2005, p.7), investigando a 

etimologia da palavra artesanato, identifica seu aparecimento no território europeu: 
 

No século 15, a palavra artigiano, que significa artesão, é criada no idioma 
italiano. O neologismo chega à França, com a palavra artisan, no século 16. 
[...] Ainda na Itália, no século 19, o neologismo artigianato é criado para 
indicar o regime de trabalho dos artesãos. No início do século 20, a França 
adota um vocábulo correspondente ao italiano recém-criado: artisanat é um 
neologismo empregado pela primeira vez na década de 20, em Estrasburgo, 
no jornal La Gazette dês Métiers, por Julião Fontègne. 
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As origens dessa cisão remontam ao Império Romano e estão assentadas numa oposição 

econômica e social, construída entre aqueles que exerciam as artes liberales (música, poesia e 

teatro), reservadas à produção do pensamento, “dignas de comoção espiritual”, praticadas pela 

classe dos homens livres da necessidade de trabalhar para viver; e as artes serviles ou 

“mecânicas”, responsáveis pela realização de produtos capazes de congregar beleza e 

funcionalidade. Nessa categoria, estão incluídos os ofícios artesanais (cerâmica, tecelagem e 

ourivesaria) desempenhados pelos trabalhadores. A distinção entre os conceitos geralmente se 

revela no maior ou menor predomínio da funcionalidade sobre a criação e o senso estético na 

obra, como se na elaboração do trabalho manual não houvesse conexões entre racionalização 

e capacidade corporal. Bosi (1985, p.14) acrescenta: “No mais humilde dos trabalhadores 

manuais, há uma vida intelectual, às vezes atenta e aguda, dobrando e plasmando a matéria 

em busca de novas formas, ainda que no jogo social o artesão não receba o mesmo grau de 

reconhecimento do artista.”  

As restrições à figura do artesão ocorrem simultaneamente ao processo de declínio das 

corporações de artes e ofícios, acentuando-se ainda no século XVII, com o surgimento das 

academias de artes liberais. O modelo das corporações, consagrado desde o século XII até 

princípios do século XIX, funcionava em torno do aprendizado de uma técnica com os 

mestres de ofício, título auferido àqueles dotados do mais exigente grau de conhecimento num 

setor profissional. Eram espaços formativos importantes, capacitando e inserindo artesãos nos 

mais diversos campos do mercado de trabalho. Pouco a pouco, especialmente os pintores e 

escultores foram influenciados a abandonar essas antigas ordens profissionais, distanciando-se 

do comércio e do artesanato, recebendo a contribuição do olhar romântico estimulado a 

legitimar cada vez mais a individualidade do artista, identificado agora como um gênio 

criativo. Como reflexo dessa diferenciação, herdamos em nosso cotidiano a percepção dos 

artistas como seres singulares, demiurgos na criação de obras irrepetíveis; e dos artesãos 

como mão-de-obra coletiva responsável pela produção seriada e anônima. 

Aqui, avistamos as fronteiras de outro terreno amplamente discutido no meio 

acadêmico, aquele em que são debatidas as formulações ideológicas surgidas com a 

modernidade e que aparta as manifestações culturais entre populares e eruditas. 

Reconhecemos esses espaços simbólicos como intercambiáveis, imersos em um todo social 

composto pelas produções humanas, cada qual com suas regras próprias, isentas 

comparativamente de uma qualificação de valores em maior ou menor escala. Por esse 

motivo, usamos ao longo do texto as expressões “artesãos” e “artistas” como análogas, 

despojadas do peso de uma conotação hierárquica; entre os próprios ceramistas, essas 
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categorias confundem-se. Justamente por não considerar a dureza desses limites, 

concordamos com a antropóloga Ângela Mascelani (2002, p.21) quando diz, referindo-se aos 

artistas populares: “Para a grande maioria, arte, trabalho, ofício e artesanato são palavras 

equivalentes. Além disso, não é demais insistir que a classificação de uma obra popular como 

arte ou artesanato nem sempre é uma preocupação de seus autores.”. Amorim (2005, p. 5) 

partilha da mesma apreciação:  
 
Nem é à toa que na raiz do vocábulo artesanato, encontra-se art, a mesma da 
palavra arte. Difícil é distinguir onde começa uma, onde termina o outro. O 
certo é que em ambos o prazer estético rege a criação, embora em diferente 
grau de intensidade. O artesão, dotado de habilidades manuais, cria muito 
mais do que bens econômicos, cria formas úteis e belas, que valorizam o 
saber do grupo e o indivíduo. 
 
 

Portanto, observamos que, ao fazer artesanal, freqüentemente são incorporados 

elementos artísticos, responsáveis pelo reconhecimento da inventividade na criação no objeto. 

Bosi (1985, p. 24) adverte-nos: “Até onde chegam as técnicas aprendidas e onde começa a 

técnica pessoal, a forma viva?” e reconhece a aptidão técnica como parte integrante e 

significativa do processo de construção da obra de arte: “O exercício intenso da criação 

demonstra, ao contrário, que existe uma atração fecunda entre a capacidade de formar e a 

perícia artesanal. No pintor trabalham em conjunto a mão, o olho e o cérebro.” (BOSI, 1985, 

p. 14) 

Obras reconhecidas inicialmente como artesanais podem vir a ser ressignificadas como 

artísticas, dependendo do contexto em que estejam inseridas. Um exemplo disso é a escultura 

figurativa do Mestre Vitalino, migrando da feira livre de Caruaru para os museus e coleções 

privadas de arte popular no país e no exterior (o acervo da família Picasso inclui uma de suas 

peças), criando um padrão estético para uma legião de seguidores, descortinando vias 

paralelas entre o artesanato e as concepções e espaços da arte erudita. Conforme comenta 

Canclini (2003, p. 245 ): “Demonstrou-se que na cerâmica, nos tecidos e retábulos populares é 

possível encontrar tanta criatividade formal, geração de significados originais e ocasional 

autonomia com respeito às funções práticas quanto na arte culta. Esse reconhecimento deu 

entrada a certos artesãos e artistas populares em museus e galerias.”. Ao indagarmos a um 

artesão de Santo Antônio por que razão ele insistia em decorar suas panelas com relevos 

semicirculares, respondeu-nos: “Porque eu gosto e acho bonito.” 

Habitualmente considerado como manifestação concreta da tradição, o objeto artesanal 

será compreendido por intermédio do conceito de hibridação, reelaborado por Canclini (2003, 
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p. 17). De acordo com o autor, entende-se por hibridação “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existam de forma separada, se combinam para gerar novas 

estruturas, objetos e práticas.”. É inegável, atualmente, a existência de permutas mantidas 

entre espaços conceituais identificados como eruditos, populares e massivos na produção 

artesanal. Não é mais possível pensar hermeticamente a realidade das esferas populares, 

alheias aos agentes modernos; nesse campo em constante movimento, suas práticas e saberes 

são reavaliados e transformados pela atuação dos meios de comunicação, políticas, turismo e 

mercado cultural. Da mesma forma, será recuperada a concepção de Canclini sobre o 

artesanato, entendido como um processo cultural, não restrito às dimensões simplesmente 

estéticas do objeto, mas apreendido em sua totalidade pelas relações sociais estabelecidas para 

a sua produção, circulação e consumo engendradas frente à extensão do mercado capitalista e 

do turismo. 

Historicamente, a existência da modernidade é consolidada no século XIX a reboque das 

transformações socioculturais originadas entre os séculos XVI e XVIII, com os movimentos 

da Reforma e da Contra-Reforma, marcando o rompimento progressivo da mentalidade 

popular legitimada no período medieval em nome do desenvolvimento da racionalidade 

proclamada pelo Iluminismo e das conquistas tecnológicas e científicas consagradas pela 

Revolução Industrial amparada no modelo capitalista. Tais transformações trouxeram ao 

homem a possibilidade de refletir sobre o tempo e o espaço, lançando pontos de vista para 

intuir sobre sua função, individual e coletivamente, nas relações entre passado, presente e 

futuro (BERMAN, 1986 ; HALL, 2005). Entretanto, o projeto da modernidade, gerado pelas 

elites, não compreendeu os domínios populares como integrantes desse processo. A 

participação direta do povo na produção de bens e no consumo foi subtraída. Uma das 

questões mais pontuais sobre a modernidade e suas conseqüências diz respeito à idéia da 

ruptura instaurada entre o moderno e o tradicional, leia-se tradicional como um termo 

equivalente aos saberes e práticas populares, inicialmente compreendidas como “incultas”, 

“atrasadas” ou exóticas, incompatíveis ao estilo de vida moderno, cosmopolita e “civilizado” 

em progressão nos centros urbanos. Essa cisão motivou o surgimento do movimento 

folclorista determinado a inventariar e garantir a sobrevivência das manifestações do povo 

reconhecidas como algo congelado, imutável, relacionadas a um passado ideal no qual 

estariam resguardados valores discutíveis como “pureza” ou “autenticidade”. 

  No senso comum, a tradição é compreendida como algo que nos remete ao passado e a 

ele se entrelaça invariavelmente, criando atalhos seguros por onde a memória e as práticas 

populares transitam livremente. Tal entendimento associa-se igualmente ao folclore e, mais 



 
 

18

recentemente, à noção de patrimônio cultural, reconhecendo-os como espaços em que 

ancoram imunes os repertórios constituídos pelos bens tangíveis e imateriais que nos 

identifica. Em ambas as situações, o novo nunca é cogitado como parceiro da “tradição”, pois 

a idéia do que é “moderno” sempre aparece confrontada com representações que sugerem 

experiências legadas de outro momento, que não sejam devidamente autenticadas pelo 

presente. 

As questões em torno do tema, ultimamente, não estão direcionadas para a urgência de 

se “resgatar” ou preservar tradições inalteradas; voltam-se para além desse viés documental e 

apontam para a necessidade de se ampliar discussões sobre os criadores, os processos sociais 

que abrangem e ações que oportunizem a existência desse aspecto cultural. 

      A concepção de tradição que defendemos relativiza sua compreensão e não a reconhece  

como idéia amparada no passado, sinônima de atraso e oposta à modernidade. Se 

imaginarmos a tradição como um conjunto de valores impregnados pela pátina do tempo, 

afastando-se na direção contrária à dinâmica cultural à qual pertencemos, estaremos negando 

sua presença na sociedade. A tradição é construída a partir do processo contínuo de 

transformações que nos são repassadas ao longo de gerações, enquanto ao mesmo tempo o 

reelaboramos. O conceito da irrepetibilidade, tomado ao pé da letra estaria afirmando que as 

pessoas estivessem desvinculadas de qualquer manifestação da modernidade, na qual 

sobrevivem atualmente em meio à globalização e à cultura de massa; esta apoiada nos seus 

modismos e na velocidade eficiente dos seus meios de comunicação. 

Ultimamente procura-se evitar o radicalismo das oposições, preferindo–se ir ao 

encontro da percepção de paralelos entre tradição e ruptura, como se ambas alimentassem 

reciprocamente uma vinculação necessária à manutenção da dinâmica social. Para Bornheim 

(1987), a tradição só sobrevive pela dinamicidade, a transmissão de valores disseminados 

socialmente é dependente de uma necessidade interna à ruptura com o estabelecido. Sendo 

assim, “a história seria entendida como a sucessão do estável e do descontínuo.” 

(BORNHEIM, 1987, p.15). O autor considera seu caráter dinâmico e contínuo, vinculado ao 

movimento sociocultural e, portanto, oposto à sugestão de uma estabilidade absoluta e 

invariável. Renato Ortiz (1994, p.208), citando Octávio Paz, partilha de uma apreciação 

similar: “O moderno é uma tradição, uma tradição feita de rupturas, onde cada ato é sempre o 

início de uma nova etapa.”. Chama também nossa atenção para a existência da “moderna 

tradição”, observando em nosso país a incorporação pela sociedade de valores identificados 

atualmente como tradicionais, embora gerados historicamente dentro de uma temporalidade 
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que os situa na modernidade, extrapolando desse modo sua abrangência para além dos limites 

do que está por vir. 

Hobsbawn (1997) ressalta a concepção de “tradição inventada” como um conjunto de 

ações impregnadas por valores simbólicos introjetados socialmente mediante o apelo contínuo 

à repetição. Nesse sentido, são reforçados os vínculos com o passado. Sob esse ponto de vista, 

todas as tradições que conhecemos foram imaginadas em um dado momento. Entretanto, o 

autor menciona a invenção das “novas tradições” como uma prática em muitos casos forjada 

recentemente e mascarada por estratégias utilizadas para justificar a qualquer custo sua 

relação com o passado histórico. Ele distinguem-nas ainda dos costumes ou tradições 

“genuínas”, classificação que se ajustaria de modo mais próximo ao complexo de 

procedimentos referendados pela vida social.  

Como a tradição sobreviveria nas camadas populares, abarcadas pelo modelo 

capitalista e tecnológico? Nas pequenas comunidades em que os padrões urbanos manifestam-

se de maneira cada vez mais visível, lembremos que seus habitantes não estão alheios às 

interferências externas. Logo, não caberia reavivarmos as teorias folclóricas que defendiam a 

originalidade imaculada das ações do povo, supostamente condenadas à fragmentação e ao 

desaparecimento. Não representa mais nenhum estranhamento a presença de televisores, 

rádios e antenas parabólicas nas habitações populares; lan houses se multiplicam em seus 

arredores, socializando o acesso ao mundo virtual. 

O artesanato, ideologicamente, por sua aparência “rústica” ou “primitiva”, atende 

ainda a certa nostalgia humana, como se fosse capaz de recuperar valores imemoriais. É uma 

atividade que não comporta generalizações, requer tempo e discorda da ligeireza da produção 

industrial por apresentar um processo de fabricação, nesse sentido, mais humanizado, 

desenvolvido costumeiramente por pequenos grupos, nos quais, caracteristicamente, o artesão 

mantém uma vigilância direta sobre todas as fases de elaboração do objeto e conhece 

largamente as particularidades do ofício que domina. De modo corriqueiro, aparece vinculado 

às práticas “pré-modernas” e caracteriza-se pela capacidade de fazer e pela destreza ou 

habilidade manual, condição associada ao domínio e execução de uma técnica. Valorizando a 

abrangência do fazer artesanal, Folliet (1968, p.91) diz: “Cada ofício incorpora uma soma de 

pensamentos, num total de observações, de imaginações, de raciocínios, de descobertas [...]” 

Associado ao panorama da arte e da cultura popular, recebe influências das produções 

eruditas e massivas e, da mesma forma, pode influenciá-las. De acordo com Gurgel (1999), a 

prática do artesanato não está restrita às camadas populares da sociedade, estando presente em 

outros segmentos. 
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A cultura de massa é ainda responsável pelo estímulo a uma produção seriada de 

objetos, também chamados de artesanato, com finalidade prioritariamente comercial. Nesse 

caso, as peculiaridades culturais são desconsideradas em nome da uniformização e repetição 

de modelos validados pelas exigências do turismo. Disfarçadas como suvenires, peças 

‘típicas’ ou ‘artísticas’, mesmo que não possuam nenhuma relação com a cultura local ou 

apresentem baixa qualidade nos materiais empregados e no processo de confecção, são 

difundidas especialmente nos centros urbanos. 

No caso particular da cerâmica, a de feição utilitária, funcional, é comumente 

confundida com esse grupo de objetos, ocasionando em parte sua desvalorização. A 

desobediência às regras convencionadas pela arte e cultura eruditas está presente no 

artesanato e nas artes populares. Essa liberdade criativa manifestada em um amplo leque de 

idéias e soluções plásticas surpreendentes, é ilustrativa de aspectos simbólicos identitários. 

Ressaltando o colorido da diversidade humana, provoca a admiração de grupos 

intelectualizados, instigando a revisão de preconceitos sobre o estilo e estimulando os 

comerciantes, que vêem nesses objetos um diferencial daqueles padronizados pela indústria.  

Sendo a tradição um aspecto da cultura, processo que se realiza pela ação humana, 

considerando se há uma diversidade de conhecimentos associados ao cotidiano do povo e por 

ele praticado, mesmo quando confrontado com valores e códigos distintos, não consegue 

extinguir a tradição, pois de acordo com Bosi (1987) ela sobrevive nos terrenos da memória, 

responsável pela continuidade de tudo o que é aprendido, estabelecido e recriado socialmente. 

De outra maneira, como explicaríamos, no artesanato de Santo Antônio do Potengi, a 

convivência de técnicas rudimentares similares àquelas utilizadas no período neolítico e 

formas provenientes do passado com inovações tecnológicas observáveis no aspecto visual da 

cerâmica? Observamos que esse conhecimento exterior é adequado às necessidades do grupo 

e incorporado como uma nova possibilidade. Porém, quando verificamos que ele acentua as 

interferências nas relações culturais, promove-se então o enfraquecimento da tradição. 

Por essa razão, direcionaremos nossa prática tendo por base a abordagem pautada no 

método etnográfico e na observação, considerando que há nessa experiência a interação e o 

diálogo entre o pesquisador e os demais atores envolvidos na pesquisa. A atitude do 

pesquisador auto-suficiente e invisível é inexistente (GEERTZ, 1997). Comungando dessa 

concepção, interessou-nos participar conjuntamente do conhecimento sobre as experiências 

envolvidas no dia-a-dia e especialmente no trabalho dos oleiros, investigando a percepção que 

apresentavam sobre si, seus modos de produção, repartição e comercialização da louça nos 

ambientes destinados à sua confecção, com ênfase ao espaço da cooperativa de artesãos. As 
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sutilezas implícitas nas relações habitualmente estabelecidas entre ceramistas, demais 

moradores e público externo constituíram igualmente um importante recurso para acessar as 

transformações culturais provocadas por esses atores sociais na comunidade. 

Os primeiros passos no campo fizeram-nos refletir imediatamente sobre as questões 

que envolvem a situação do encontro que estabelecemos com as pessoas que se dispõem a 

colaborar na realização da pesquisa, mantendo a consciência sobre a importância desses 

colaboradores e das nossas limitações nesse processo. Procuramos amparo na concepção de 

dialogicidade no exercício etnográfico (TEDLOCK, 1986), oposta à idéia de uma 

antropologia analógica na qual prevalece a imposição de um modelo de discurso monográfico 

que enaltece exclusivamente o olhar e as interpretações do pesquisador. Reiteramos que não é 

algo simples de ser posto em prática, quando, ao revisar a literatura, verificamos que autores 

consagrados pela Academia muitas vezes distinguiram teoria e prática nessa tentativa. Cientes 

de que no percurso da pesquisa antropológica lidamos essencialmente com a pluralidade das 

interpretações, nossas e das pessoas com quem nos relacionamos, buscamos compreender 

explicativamente o processo social em questão, analisando os depoimentos dos oleiros 

centrados sobre o contexto em que está situado o trabalho que realizam. A inclusão de suas 

falas no texto aparece respeitada em sua integridade, pois, plenas de significado, revelam a 

percepção sobre as experiências e valores característicos de suas vivências. 

O desejo inicial por desenvolver um estudo acadêmico sobre a cerâmica potiguar 

surgiu no final da década de 1980, ao concluir a graduação no curso de Educação Artística 

(Artes Plásticas / UFRN), momento em que mantivemos o primeiro contato com alguns 

ceramistas da cidade de Santo Antônio do Potengi ou dos “Barreiros”, como ainda a chamam 

seus habitantes. A insuficiência de estudos sobre cultura material no Estado, especificamente 

sobre a olaria popular, foi um aspecto determinante nessa escolha. Somente em 2003, com o 

Curso de Especialização em Antropologia Social (UFRN) e a solicitação de um trabalho 

monográfico, finalmente pudemos dar início à pesquisa, recuperada em 2006 para a realização 

desse estudo. Não utilizamos questionários ou roteiros prévios para as entrevistas. Foi feito 

um levantamento de dados a partir de conversas informais com os artesãos, e o resultado 

desses encontros foi registrado através de anotações, fotografias e gravações. 

Os dados obtidos foram reavaliados para o aprofundamento da pesquisa com o curso 

de mestrado em Antropologia Social. Nessa fase de reaproximação, supostamente 

dispúnhamos das vantagens da proximidade geográfica e do conhecimento prévio do campo 

empírico, localizado na área da Grande Natal. O fato de termos restabelecido contato no mês 

de fevereiro com a maioria dos artesãos, apresentando-nos, esclarecendo sobre nossos 
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objetivos na cidade e sendo “pesquisados” pelo grupo foram entendidos como fatores que 

otimizariam a fase inicial de observação. Foi estimulante termos sido bem recebidos e não 

termos encontrado aparentes resistências por parte do grupo, obtendo autorizações e convites 

para retornar. 

Cremos que o interesse comum dos artesãos em que se registre a história do artesanato 

local (estratégia almejada pelo grupo na tentativa de emprestar certa visibilidade ao trabalho 

“anônimo” que realizam, pois parte deles julga-se e reconhece-se como “escondidos”) foi o 

aspecto facilitador desse nosso reingresso na comunidade. 

Com todos esses pontos favoráveis, fomos aos poucos nos conscientizando de que o 

tempo necessário para se obter a aceitação do grupo é homeopático. Ao analisar de perto as 

relações entre os ceramistas, foi possível perceber que, nos discursos, nem sempre todas as 

coisas são ditas e que talvez nossa posição de pesquisador, circulando por espaços nos quais 

divergências e competições implícitas manifestavam-se, incomodasse e gerasse desconfiança. 

Surpreendentemente, tal situação, que poderia representar um impedimento, ao contrário, 

contribuiu para que pudéssemos mergulhar nas superficialidades e transitar pelas oposições, 

enriquecendo significativamente a obtenção de dados. 

Outra questão que sempre deixamos muito clara, desde o princípio, foi o fato de não 

gerar expectativas associadas à promoção de assistencialismos, benefícios financeiros 

imediatos, nem representar instituições voltadas para esse fim, destacando exclusivamente a 

intenção de produzir uma obra acadêmica, o que nem sempre soou vantajoso. Chegamos a 

ouvir expressões pouco encorajadoras nas primeiras conversas mantidas em 2003. Um dos 

ceramistas mais velhos disse que “livro não enche barriga de artesão” e que, iguais a nós, 

outros já haviam ido lá. Mais tarde pudemos entender que a queixa surgiu pelo fato de muitos 

pesquisadores, ao concluírem suas pesquisas, esquecerem-se imediatamente daqueles que 

colaboraram como seus interlocutores. 

Nessa nova fase, destinamos três dias semanais (sexta-feira, sábado e domingo) para 

desenvolver a pesquisa, incrementada no período de abril a junho de 2006. Agendamos as 

sextas-feiras para permanecer em Natal, momento em que estabelecíamos encontros com 

informantes nas agências públicas vinculadas aos programas de apoio ao artesanato, 

buscávamos documentos e visitávamos lojas de artesanato. Aos sábados, dirigíamo-nos pela 

manhã para Santo Antônio; almoçávamos no único restaurante da cidade, localizado nos 

fundos de uma borracharia, aproveitando esse intervalo para organizar os registros feitos na 

caderneta de campo; e permanecíamos até o final da tarde, por volta das 18h. O sábado 

também conta como dia útil para os ceramistas, que reservam apenas o domingo para 
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descansar, de modo que seu período de trabalho e seus deslocamentos pela comunidade não 

foram comprometidos. Com autorizações prévias, o domingo oportunizou a vantagem do 

tempo maior para ocasionais conversas, entrevistas e a transcrição destas, anotações e 

interpretação dos dados. Foram empregados: gravador para fitas K7, máquina fotográfica 

digital, caderneta de anotações e diário de campo. Essa organização dos dias era relativa e 

variava conforme a necessidade. Além do que nem sempre levávamos conosco todos os 

instrumentos para registro. Aproveitamos igualmente alguns feriados para suprir os limites 

das horas de observação. Às vezes, o compromisso firmado no cumprimento de algumas 

encomendas fazia os ceramistas desobedecerem a essas regras sociais. 

Nessa etapa da pesquisa, sentimos necessidade de reconhecer quais agentes e 

instituições externas colaboraram essencialmente com propostas destinadas ao artesanato de 

Santo Antônio nos últimos anos. Foi então que mantivemos, por indicação da Orientação e 

dos próprios artesãos, contatos e entrevistas com os seguintes colaboradores: um funcionário 

da Secretaria de Estado de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SETHAS), participante 

da equipe responsável pela introdução dos primeiros programas governamentais dirigidos ao 

artesanato no Estado, na década de 1970; as representantes do Programa Estadual de 

Artesanato – RN (PROART/RN) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas no RN (SEBRAE/RN), instituições com forte atuação no artesanato de Santo 

Antônio; com o coordenador de artesanato da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante; com 

um artista plástico comerciante de arte popular, que mantém uma convivência há mais de 20 

anos com os ceramistas locais; com um comerciante de louças, proprietário de uma loja no 

Shopping do Artesanato Potiguar no bairro de Ponta Negra; e com uma professora da UFRN 

que coordenou o projeto Artesanato Potiguar, estudo quantitativo realizado pelo Movimento 

de Integração e Orientação Social (MEIOS) para a definição do perfil da atividade no Estado, 

mediante a identificação de produtores por regiões e tipologias que realizam.  

Paralelamente, interessamo-nos por conhecer quantas pessoas em Santo Antônio 

dependiam, de modo específico, da atividade artesanal como alternativa de trabalho. 

Resolvemos então elaborar um mapeamento, pois não havia estimativas. Pudemos contar com 

preciosas indicações e o apoio de dois ceramistas, D. Lúcia Maria de Lima e Deildo Alves do 

Nascimento, ambos muito solícitos desde os primeiros encontros. 

Passamos a visitar as casas dos oleiros, caminhando pelas ruas e, aos poucos, nesse 

trajeto, fomos conhecendo outras áreas da cidade e constatando que havia diferenciações nos 

espaços de produção. Encontramos grupos familiares trabalhando no modelo das oficinas 

domésticas (casas do barro, como chamam alguns artesãos), em que os membros possuem 



 
 

24

vínculos de parentesco; ceramistas produzindo individualmente em suas residências, um deles 

cego, fato curioso que nos despertou a atenção; a produção coletiva no espaço da cooperativa 

de artesãos pelos associados; e, em três ambientes específicos para a realização de um tipo 

particular de objeto, a organização de sociedades entre duas ou mais pessoas que trabalham 

para si ou com a contribuição de mão-de-obra terceirizada. 

Pudemos identificar, à época da pesquisa, mais de cinqüenta pessoas, todas residentes 

em Santo Antônio. Algumas delas já haviam abandonado o trabalho por motivos diversos, que 

incluíam desde a aposentadoria por idade ou problemas de saúde até a livre opção por exercer 

outras atividades distintas do artesanato. Confirmamos que, apesar das oposições manifestas 

abertamente entre alguns, por ocasião de disputas envolvendo autoridade e sobretudo a 

comercialização, todos se conhecem e mantêm relações, mesmo estando envolvidos em 

divergências. 

Após a identificação dos ceramistas, priorizamos os contatos com artesãos que, de 

alguma forma, pudessem esboçar algum tipo de relação com a proposta da cooperativa e 

pudessem apresentar discursos específicos e diversificados sobre suas experiências, fossem de 

aprovação ou antagonismo. Considerando esse critério, focamos nosso interesse em: D. 

Francisca Felipe Antunes e seu filho Deildo Alves do Nascimento, responsáveis diretos pelas 

nossas primeiras inserções na comunidade, oportunizando generosamente os contatos com os 

demais artesãos; José de Santana, presidente e talvez o único citado na ata de fundação que 

ainda permanece no local; Lúcia Maria Lima de Oliveira, ex-cooperada e capacitada como 

artesã em cursos oferecidos pelo SEBRAE no espaço da cooperativa. Atualmente trabalha 

sozinha em sua casa, desenvolvendo peças figurativas; Maria do Socorro Marreiros (Lia), 

uma das mais antigas associadas ainda atuando na cooperativa; José Ramos da Silva, um dos 

pioneiros na fundação da cooperativa e que atualmente trabalha com a família em sua 

residência; os irmãos Francisco Sales do Nascimento, Francisca Cristina do Nascimento 

Freitas e Francisco Canindé de Lima, representantes de uma das mais conhecidas famílias 

oleiras do lugar, pessoas que chegaram a participar das primeiras reuniões da cooperativa, 

mas optaram por rejeitar a participação nesse modelo de produção; e Alex Sandro Silva Lima, 

jovem que se iniciou aos 12 anos no ofício pela cooperativa, mantendo-se fiel à associação. 

É possível tecer analogias entre os ofícios do oleiro e do antropólogo. A cerâmica é 

sempre uma arte do acaso. A experiência acumulada na olaria não representa nenhuma 

garantia infalível de sucesso ao final do processo de construção do objeto. Mesmo que haja 

uma obediência monástica às limitações impostas em cada fase de elaboração, a ação 

transformadora do fogo é quem determina de modo imprescindível a concretização das 
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expectativas do ceramista, pois imprevistos normalmente acontecem, implicando uma perda 

parcial ou total do trabalho investido. 

Por mais que sejamos orientados pela Academia sobre a importância basilar 

oportunizada pela fundamentação teórica e metodológica aplicada ao desenvolvimento de um 

estudo científico, mesmo que adotemos anteriormente todas as precauções que assegurem 

minimamente o princípio de nossa caminhada, a passagem de acesso ao campo é sempre um 

terreno pedregoso e exigente. Requer uma disciplina constante do antropólogo sobre os reais 

objetivos que justificam sua inserção em situações costumeiramente distintas daquelas que 

vivencia mais diretamente, estabelecendo contatos, construindo relações, mergulhando numa 

complexidade constituída por pessoas e circunstâncias diversas. 

Não pretendemos aqui, como fez exemplarmente Roberto Cardoso de Oliveira 

(OLIVEIRA, 2000), refletir sobre a importância das fases fundamentais que compõem o fazer 

antropológico, e sim chamar a atenção para algo que, apesar de óbvio, manifestou-se como 

uma dificuldade particular no início da pesquisa: o fato de não definir claramente a 

problemática e as questões a serem percebidas e discutidas, aspecto que julgamos validar 

qualquer análise antropológica. A questão a que nos referimos emerge, sobretudo, quando 

ainda nos situamos em um estágio de aprendizado, e o campo revela-se amplo e incrivelmente 

sedutor, solicitando a todo instante os nossos sentidos e a nossa percepção com dados que 

apressadamente generalizamos como pertinentes, necessários e significativos. A necessidade 

de um recorte que permitisse a organização do que é central e periférico nessa empreitada 

apontou-nos para os perigos desses atalhos marginais e sinalizou o acesso para a via principal. 

  A dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos. O primeiro é composto pela 

introdução, em que apresentamos a proposta do trabalho, destacando os elementos que 

atualmente convergem para amparar a produção do artesanato de barro no centro oleiro 

potiguar de Santo Antônio do Potengi, seguido das aproximações teórico-metodológicas 

adotadas para a compreensão da prática artesanal. O segundo capítulo expõe uma visão 

histórica sobre o campo empírico, destacando sua relevância na produção da cerâmica 

artesanal no Rio Grande do Norte, a partir das singularidades da louça elaborada na 

localidade. Abrange, as relações firmadas entre os artesãos e demais agentes responsáveis 

pelas modificações culturais refletidas nos processos produtivos e nos objetos. No terceiro 

capítulo, enfatizamos a influência da modernização do fazer artesanal na Cooperativa 

Artesanal do Potengi Ltda. (COPAP), caracterizada pela assimilação das orientações 

estimuladas pelos órgãos governamentais promotores dos principais programas estaduais de 

artesanato. Apresentamos as novidades técnicas e a forma de organização existente, 
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distinguindo as diferenças nas relações de produção, circulação e consumo comparativamente 

aos demais ambientes de fabricação. Finalizamos o capítulo descrevendo a técnica rupestre, 

padrão decorativo introduzido recentemente e que revitalizou o interesse pela louça na 

comunidade reforçado pelo turismo. O quarto capítulo destaca a realidade das unidades 

domésticas, primeiro modelo de fabricação. Nele, esboçamos as particularidades do ofício 

tradicional inserido em nossa realidade, considerando os processos da modelagem, da queima 

e da comercialização da louça nesses moldes, evidenciando as estratégias adotadas pelos 

ceramistas frente às mudanças perceptíveis em seu cotidiano. As considerações finais 

sintetizam as questões levantadas na pesquisa. 
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2 SANTO ANTÔNIO DO POTENGI, CHÃO DE HISTÓRIAS E ARTE 

 
[...] O popular e o erudito não passam de valores circunstanciais. São 
diferenças de cultura, tanto no sentido de nível de instrução e riqueza de 
conhecimentos, quanto na acepção que abrange aspectos da vivência 
individual e coletiva. O artista parisiense, dizemos nós, que modela uma 
estátua ou um busto, conhecedor da técnica mais apurada, faz parte da 
mesma forma que o modesto oleiro de Caruaru ou Santo Antônio dos 
Barreiros. O que um e outro visam é dar forma a uma emoção artística. As 
duas obras de arte são produtos do meio e do nível de cultura dos seus 
autores. (MELO, 1968, p. 21). 

                                                                              
                                                                                           

De modo a situarmos a relevância do campo empírico, apresentaremos uma visão geral 

sobre Santo Antônio, destacando sua posição histórica no artesanato de barro no Rio Grande 

do Norte, ressaltando as singularidades da louça elaborada na localidade e abrangendo as 

relações dos artesãos com agentes externos responsáveis pelas modificações observáveis nos 

objetos, sobretudo a partir da década de 1960 até a época presente. Esclarecemos que as 

citações feitas aos ceramistas, nesse momento, não representam dados específicos sobre o 

grupo de interlocutores com o qual mantivemos contato durante a pesquisa. Sua inclusão 

justifica-se pelo reconhecimento positivo, entre os próprios artesãos, da atuação dessas 

pessoas na comunidade, colaboradoras diretas no processo de valorização da louça. 

Explicamos ainda que uma observação mais detalhada sobre as técnicas locais empregadas 

para a obtenção da cerâmica será evidenciada posteriormente, nos capítulos referentes à 

dinâmica da cooperativa de artesãos e ao trabalho realizado nas oficinas domésticas. 

Localizado à margem esquerda do rio Potengi, na área da Grande Natal, o município de 

São Gonçalo do Amarante encontra-se a 18 quilômetros da capital potiguar, tendo uma área 

compreendida em 251 quilômetros quadrados, com número de habitantes estimado em 

84.788. (IBGE, 2005). Limita-se ao norte com os municípios de Ceará-Mirim e Extremoz, ao 

sul com o município de Macaíba, a leste com o município de Natal e a oeste com o município 

de Ielmo Marinho. Seu acesso dá-se por via asfáltica, através das BR 101 e 406 e da RN -160. 
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Figura 1 – Mapa do Município de São Gonçalo do Amarante 
Fonte: Rio Grande do Norte. Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças. (2007) 
 

A história da povoação inicia-se no panorama conflituoso da invasão holandesa em terras 

potiguares no século XVII. Em 1645, os flamengos protagonizaram um fato que entrou para a 

memória dos potiguares: o massacre de Uruaçu, que dizimou cerca de 80 pessoas, moradoras 

do Engenho Potengi, localizado nas adjacências do rio homônimo, e dos arredores. A morte 

violenta, provocada por homens que não professavam a fé católica, motivou a Igreja a 

reconhecer as vítimas como mártires cristãos. Em 1989, foi iniciado o processo de 

beatificação, legitimado pelo Papa João Paulo II em 05 de março de 2000. No local onde teria 

ocorrido o massacre, foi erigido um monumento em 03 de dezembro de 2000. 
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Após a expulsão dos holandeses, somente a partir de 1698 deu-se a chegada dos primeiros 

grupos de pioneiros originários de Pernambuco à região. No ano de 1710, a vinda dos 

portugueses Ambrósio Miguel de Sirinhaém e Pascoal Gomes de Lima, com suas respectivas 

famílias, impulsionou a organização do novo povoado com a edificação de dois sobrados e de 

uma capela sob a invocação de São Gonçalo do Amarante, santo homenageado no dia 28 de 

janeiro. Entre 11 de abril de 1833 e 28 de março de 1835, São Gonçalo do Amarante ascendeu 

à condição de vila, desmembrando-se de Natal e tornando-se município. 

Da segunda metade do século XIX à primeira metade do século XX, circunstâncias 

políticas (MORAIS, 1998, p.235) promoveram idas e vindas no reconhecimento do local 

como município, fato efetivado definitivamente apenas em 11 de dezembro de 1958, quando 

se desmembrou do município de Macaíba. Identificadas como as povoações mais antigas do 

município estão Santo Antônio dos Barreiros (atual Potengi), Uruaçu, Igreja Nova, Poço 

Limpo (Ielmo Marinho), Barreiros e Rego Moleiro. 

Sua Igreja Matriz, construção iniciada em 1719 e concluída no século XIX, foi tombada 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1963, constituindo-

se em seu monumento histórico mais representativo, acenando à importância do estilo barroco 

no período colonial. A economia é baseada na agricultura, na pecuária, no comércio e nas 

indústrias oleiras e têxteis pertencentes ao território. O artesanato de louças de cerâmica 

destaca-se em nível estadual e entre as demais tipologias que utilizam fibras naturais, madeira 

e tecidos. A ênfase é justificada pela abundância das reservas de argila localizadas na região, 

sendo Santo Antônio do Potengi o lugar de maior concentração de ceramistas. 

Talvez a mais remota referência à terra correspondente ao local em que hoje está situada 

Santo Antônio do Potengi sejam citações feitas nos primeiros anos da colonização da 

Capitania do Rio Grande, em documentos deixados pelos holandeses no século XVII, 

relacionando-a aos aldeamentos indígenas de Tapupe e Jaraguá, conforme afirma o 

historiador Olavo de Medeiros Filho (1998): 
 

[...] O capitão de GOLIJATH refere-se à Aldeia de Tapupe, no rio Potengi, 
situada ao que nos parece, no mesmo local também denominado de Aldeia 
do Jaraguá, que hoje corresponde geograficamente à localidade de Santo 
Antônio do Potengi. Itaype é a denominação da aldeia figurando em 
documento de 3 de abril de 1645. 
[...] Iaraguá era uma aldeia indígena localizada à beira da Lagoa Upabuna, 
que despejava para o Potengi. A lagoa de Jacaremirim ficava ao poente da 
Aldeia. Parece-nos que a Aldeia de Jaraguá corresponde geograficamente à 
atual localidade de Santo Antônio do Potengi. (MEDEIROS FILHO,1998, 
p.74-75). 
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Figura 2 – Fachada principal da Igreja de Santo Antônio 
do Potengi                 
Fonte: Foto do autor (2006)                  

O surgimento do lugar aparece vinculado à construção de uma Capela sob a invocação de 

Santo Antônio. Não foi possível estabelecer datações precisas quanto ao seu ano de fundação. 

Porém, existem manuscritos originais arquivados no acervo documental do Instituto Histórico 

e Geográfico do Rio Grande do Norte atestando a existência e pleno funcionamento da 

“Capela do Senhor Santo Antônio do Potigy”, vinculada à Freguesia de Nossa Senhora da 

Apresentação. São assentos de batismos, casamentos e óbitos realizados em datas distintas a 

partir de 1727, indo até a segunda metade do século XVIII, sugerindo haver indícios de 

povoamento urbano. Ainda sobre a Capela, o pesquisador Olavo de Medeiros Filho (1998, 

p.47) confirma, em sua obra “Terra Natalense”, utilizando-se de uma imagem fotográfica, ser 

a mesma construção referida, lamentando os acréscimos arquitetônicos recentes em suas 

laterais, que contribuem para “perturbar a estética da Capela”.  
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Figura 3 – Assento de óbito, datado de 1768, emitido na Capela de Santo Antônio do Potengi 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 

 
 

Os manuscritos, portanto, contradizem a versão popular que localiza o começo da história 

da povoação em fins do século XIX, informação descrita por Ivanilda Pinheiro da Costa na 

década de 1980: “A formação do povoado de Santo Antônio dos Barreiros remonta aos fins 

do século passado”. (COSTA, 1985, p 44). 

De acordo com a autora, a partir de depoimentos prestados pelos moradores (não 

especifica a faixa etária), o povoado originalmente teria sido chamado de Santo Antônio, 

sendo acrescido posteriormente do topônimo “dos Barreiros”. O nome, ainda preservado na 

memória de boa parte dos seus habitantes, é muito sugestivo, pois “barreiros” são lugares de 

onde se extrai o barro para fabricar tijolos e telhas. Existem duas versões locais explicativas 

para essa denominação (COSTA, 1985, p. 45). Uma delas seria sua proximidade da vila de 

Barreiros, local utilizado antigamente como ponto de embarque para a travessia da população 

em canoas que se destinavam à capital potiguar, pelo rio Potengi. O local passou então a 

servir como ponto de referência para identificar Santo Antônio, o lugar perto de Barreiros. 

Outra versão descreve a descoberta da imagem do padroeiro em uma gruta ou “barreiro”, por 

duas moças solteiras, herdeiras de uma família possuidora de muitas terras na região. Conta-se 

que a imagem teria sido transportada para a casa em que residiam, sendo exposta em um 

oratório e passando a ser cultuada pelos primeiros habitantes a fixar moradia no povoado. 

Com o passar do tempo, repetidas vezes a imagem desaparecia, reaparecendo em seu local de 
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Figura 4 – Igreja de Santo Antônio do Potengi, Imagem do padroeiro                 
Fonte: Foto do autor (2006)                  

origem, fato que teria determinado a construção da capela “em 1885” no espaço em que se 

encontra atualmente, motivando o reconhecimento do santo como padroeiro do lugar: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A partir daí, moradores da comunidade e pessoas de povoados próximos, a 
convite das citadas moças, começaram a se reunir. Assim, em pouco tempo, 
num trabalho realizado em conjunto, foi erigida a capela onde o santo foi 
colocado e passou a ser venerado como padroeiro da comunidade. Isto 
ocorreu provavelmente em 1885, data esta que se encontra esculpida na 
fachada da igreja. (COSTA, 1985, p. 46) 

 

Após a conclusão do pequeno templo e da popularização do fato extraordinário, os fiéis 

passaram a visitá-lo, desejosos por conhecer de perto o Santo Antônio “dos Barreiros”. 

Assim sendo, a inscrição “1885”, modelada em relevo de massa em sua atual fachada é 

provavelmente posterior, conseqüência de ampliações na construção original, fato corrente 

durante o período colonial e que podemos analisar comparativamente, observando a antiga 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação em Natal, um templo reconhecidamente 

erigido em fins do século XVI, apesar da indicação “1882” aparecer destacada em sua única 

torre. 

Em 1970, a cidade passou à condição de distrito, recebendo a denominação vigente de 

Santo Antônio do Potengi. Atualmente, vem passando por um crescente processo de 
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Figura 5 - Fotografia de Jaeci apresentando a exposição da cerâmica na feira livre 
Fonte: Melo (1968) 

urbanização, contando com praças, loteamentos residenciais e, sobretudo na rua principal, 

com um variado comércio popular, além de um ginásio esportivo, sendo considerado o maior 

e mais importante distrito depois de São Gonçalo do Amarante, sede do município. 

Entretanto, o censo demográfico de 2000 aponta um perfil populacional ainda 

predominantemente rural: de um total de 49.924 residentes, apenas 4.029 vivem no espaço 

urbano. 

Historicamente, toda uma tradição foi sendo construída em torno das cerâmicas e dos 

artesãos de Santo Antônio do Potengi. A imagem das olarias de telhas e tijolos artesanais 

pontua a paisagem vista em seus arredores (muitas atualmente desativadas e em processo de 

ruína). Entre as décadas de 1960 e 1970, essas indústrias, classificadas como semi-artesanais, 

atingiram seu auge com um total de 11 unidades, que empregavam aproximadamente 800 

funcionários oriundos, em sua maioria, do meio rural, colaborando para que o município de 

São Gonçalo se destacasse no contexto econômico do Estado. Porém, sua popularização na 

sociedade potiguar deve-se especialmente à confecção da louça diversificada e de boa 

qualidade, doméstica, utilitária, multiplicada em forma de potes, quartinhas, alguidares, 

pratos, travessas e panelas, compondo um repertório no qual figuram ainda peças decorativas 

e lúdicas. 
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Figura 6 - Moringa de Santo 
Antônio do Potengi 
Fonte: Coleção Museu Câmara 
Cascudo, Natal/RN (2006) 

Figura 7 -  Moringas  
Fonte: Coleção Museu do Barro, 
Caruaru/PE (2006) 

Solos argilosos circundam as áreas próximas, e a disponibilidade de acesso à matéria-

prima, aliada às condições climáticas propícias da região, oportuniza o desenvolvimento da 

atividade. Em Santo Antônio, paralela à agricultura de subsistência, a produção do artesanato 

de barro sempre fez parte do histórico da cidade: 
 
A elaboração dos objetos de barro representava uma importante forma de 
sobrevivência desde a formação do povoado, pois a agricultura, combinando 
paralelamente com o artesanato, desempenhava um papel meramente 
secundário, sendo, porém, desenvolvida em pequena escala. De forma que a 
louça de barro se constituía na principal fonte de renda da maioria das 
famílias ali residentes [...]. (COSTA, 1985, p. 12) 

 

Até o final da década de 1970, além do barro disponível nas proximidades, que 

empresta uma cor avermelhada à cerâmica, utilizavam-se mais dois tipos de barro, 

encontrados fora da comunidade. O transporte era feito com o auxílio de animais, 

necessitando do deslocamento dos ceramistas para um local distante, nas imediações do 

povoado de Massaranduba, a caminho de Ceará-Mirim, município limítrofe. Mais refratários 

e difíceis de amassar, após a queima resultavam em peças de cor clara, o chamado “barro 

branco”. Desse barro “misturado”, temos a primeira referência de uma belíssima cerâmica, 

pintada com motivos florais e desenhos abstratos em verde e vermelho, singularizando o 

artesanato de Santo Antônio1. Exemplos desse tipo inicial podem ser vistos, muito bem 

representados, na coleção do Museu Câmara Cascudo, em Natal. No início dos anos 1980, tais 

objetos, em função do abandono dessa matéria-prima, deixaram de ser fabricados, perdendo 

definitivamente a característica original da pintura. 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Em julho de 2006, em uma visita ao Museu do Barro, em Caruaru, PE, pudemos observar em seu acervo que 
uma das moringas expostas apresenta fortes características das louças originárias de Santo Antônio, sem que 
houvesse identificação de autor nem procedência. 
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Figura 9 - Caxixis
Fonte: Coleção do autor (2006)

Figura 8 - Caxixis
Fonte: Coleção Museu Câmara 
Cascudo, Natal/RN (2006)

Os caxixis, nome dado à louça lúdica composta por figurinhas de animais e miniaturas 

da louça doméstica, estimularam a fantasia infantil de muitos potiguares. Representam outro 

aspecto da cerâmica local e parecem ser daqueles documentos de época que não mais 

encontram espaço nas brincadeiras das crianças de hoje, influenciadas pelo acesso fácil e 

sedutor aos brinquedos industrializados.

                             

             

O hábito da população de preparar determinados pratos de nossa culinária (peixada, 

galinha caipira e feijoada) em panelas de barro, para apurar os sabores, alimenta o segmento 

mais característico do artesanato local: a elaboração da louça utilitária, liderada pelas panelas 

e travessas. As belas panelas de Santo Antônio, bojudas, com suas alças triangulares e corpo 

discretamente ornado com detalhes em relevo, composto pela tampa encimada que o 

complementa, representam o grupo de objetos mais produzido na comunidade, permanecendo 

imune, ao longo do tempo, às variações de gosto ditadas pela população.
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Figura 10 - Panelas expostas na rua 
Fonte: Foto do autor (2006) 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante os anos 60, há um forte interesse externo pela cerâmica de Santo Antônio, e o 

trabalho desenvolvido à época por grupos familiares, no modelo das oficinas domésticas, foi 

alterado pela introdução da figura do atravessador, pois, anteriormente, cabia também ao 

próprio artesão o transporte de suas peças até as feiras livres da capital, conforme assegura o 

seguinte depoimento: 
Meu filho, eu não sei falar não! Porque comecemo aqui a trabalhar esse povo 
mais velho, né? Esse povo mais velho já morreu tudo, agora ficou só essa 
turma mais nova. Mas na outra era um sacrifício a gente fazer loiça demais, 
fazia loiça, aí ia lá pá todo domingo vender loiça lá no Alecrim, ói. Ali a 
feira, era no domingo né? Aí papai, ele fazia nesse tempo mais era quartinha, 
aí papai ia pra Natal e eu ia tombém, aí eu arrumava aquelas loicinha, eu 
fazia aquelas loicinha e ia pra feira vender. Naquele tempo ia eu mais umas 
três moças, nóis ia e vinha de péise pra vender essa louça. Quando chegava 
lá, bem, quando a feira tava boa, a gente vendia uma por um tostão, repara! 
Um pelo um tostão. Quando a feira tava melhor, a gente vendia duas, e 
quando pegava o inverno, hein? O inverno? Menino, quando vinha aquele pé 
d’água, lá a loicinha corria lá pra banda da igreja de São Pedro! Agora lá 
tudo é calçado agora, né? Naquele tempo não era, era na areia! Lá ói, eu ia 
como doidêra apanhando minhas vasilhinhas e a chuva carregando (risos). 
Que sacrifício, né? Não era um sacrifício, não? 

 
Palmira de Freitas da Cunha (D. Bida), artesã, 83 anos. (Informação 
verbal) 

 
O fato de a produção ser adquirida diretamente nas residências, driblando a incerteza 

das vendas, na medida em que soou vantajoso, criou margem para uma delicada relação de 

dependência entre o artesão e o comerciante, interferindo diretamente na desigualdade do 

preço estabelecido para as vendas e na introdução de modelos novos “sugeridos” pelo público 
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Figura 11 – Louça decorativa 
Fonte: Coleção do autor (2006) 

Figura 12 - Caxixis pintados 
Fonte: Coleção do autor (2006) 

consumidor e, portanto, mais adequados às exigências do mercado. Exemplos disso são os 

motivos pintados na cerâmica em azul e branco ou em rica policromia, apresentando motivos 

vegetais, incorporados e reinterpretados pelos ceramistas. 

                  

             
             

 

         

O crescimento da demanda fez com que a cerâmica, inicialmente restrita à exposição nas 

feiras, atingisse finalmente o espaço das lojas de artesanato estruturadas pelo turismo, 

apresentada de início como novidade. Seguindo esse percurso, outro fato marcante na história 

da cerâmica local foi a idealização de um objeto que extrapolasse os limites da comunidade e 

se constituísse em um emblema da cultura popular do Estado. 

É originário de Santo Antônio o símbolo do Folclore do Rio Grande do Norte. Trata-se 

de uma bilha para esfriar água, peça zoomorfa em forma de galo, criada pelo ceramista 

Antônio Soares, primeiro artesão a ter seu nome divulgado externamente. Sua escolha ocorreu 

em fins da década de 1950, na gestão do então prefeito de Natal, Djalma Maranhão, 

justificada pela alusão ao nosso Folclore, tido como festivo e lúdico; o canto do galo 

simbolizaria essa tradição. A imagem do galo chegou a ser popularizada nacionalmente, 

ilustrando o cartaz da III Festa do Folclore Brasileiro em 1975, promovida pela Campanha de 

Defesa do Folclore Brasileiro2, instituição interessada em garantir proteção legal às 

manifestações folclóricas, entre as quais o artesanato. Em 1996, a Comissão Norte-Rio-

                                                
2  Órgão executivo vinculado ao Ministério da Educação e Cultura e instituído pelo presidente Juscelino 
Kubitschek mediante o decreto No. 43.178, de 05 de fevereiro de 1958.  
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Figura 13 – Galo de Santo Antônio 
Fonte: Coleção do Museu Câmara 
Cascudo, (2006) 

Figura 14 – Galo de Santo Antônio 
Fonte: Coleção Carlos José (2006) 

Grandense de Folclore legitimou o “galo” oficialmente como símbolo do Folclore no Estado. 

Herdeira na confecção do galo, Maria das Neves Felipe, a D. Neném, aprendiz de Antônio 

Soares, desenvolveu a tal ponto sua intimidade com o ofício que se transformou na ceramista 

mais conhecida do lugar e uma das maiores do Estado, ainda que concretamente essa 

notoriedade não tenha sido revertida em nenhum benefício material para a artesã em vida. Até 

2006, em Santo Antônio, a confecção da figura do galo prosseguia através das mãos de D. 

Chiquinha Felipe, irmã de D. Neném, elo entre o ofício dos pioneiros e a nova geração de 

artesãos. Seu trabalho traduzia as alterações sofridas pelo objeto ao longo do tempo: o galo 

confeccionado em cerâmica vermelha, sem pintura e desprovido de sua função utilitária 

original, com conotação puramente decorativa. 

O artista plástico Carlos José, residente em Natal, empregando a figura do galo como 

suporte para a pintura que realiza, conseguiu criar outra interpretação, contribuindo 

igualmente para a popularização da peça em solo potiguar, inserindo-a em um segmento 

social mais sofisticado e ampliando seu alcance com as vendas destinadas aos turistas que 

visitam nosso Estado. 

Atualmente, a continuidade da elaboração desse objeto é uma dúvida. É possível 

perceber, no entanto, que outros ceramistas ocasionalmente reproduzem a imagem do galo, 

em dimensões variadas, estimulados talvez pela tradição que passou a simbolizar o local. 

Existem suposições sobre a origem da confecção do galo, em uma tentativa de associá-

lo à figura do galo português, ícone da cidade de Barcelos, dando a entender que Antônio 

Soares teria visto um galo português levado por um desconhecido para Santo Antônio. D. 

Neném chegou mesmo a copiar o referido galo e sempre soube marcar a diferença entre as 

duas formas. 
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Figura 17 - Galos em cerâmica vermelha 
Fonte: Santo Antônio do Potengi (2003) Figura 18 - Galo com pintura “rupestre”, 

Fonte: Coleção do autor (2007) 

Figura 15 – Galo de Santo Antônio 
Fonte: Coleção do autor (2006) 
 

Figura 16 – Cartaz da festa do Folclore Brasileiro (1975) 
Fonte: Comissão Norte-Riograndense de Folclore (2006) 
 

Figura 19 – Símbolo do XII congresso Brasileiro de Folclore 
Fonte: Coleção do autor (2006) 
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Segundo Regina Abreu (2004), mestres são aqueles que se distinguem após uma longa 

trajetória no desempenho de um ofício particular; elos da memória coletiva; possuidores de 

autoridade indiscutível sobre técnicas e práticas culturais significativas e, por esse motivo, 

reconhecidos entre seus pares. Antônio Soares e as irmãs Felipe encaixam-se nessa categoria. 

Além da agilidade notória que desenvolveram na exigência do trabalho, passaram a ser 

valorizados na comunidade também pela visibilidade externa que conseguiram para o 

artesanato de Santo Antônio. Além desses mestres, nomes simples como Miriam, Palmira, 

Gonçalo, Miraci, Lúcia, José, Cristina, Paulo, Canindé, Sales, Ramos, Dos Anjos, Lia, Neuza 

e Chico, entre outros, representam gerações daqueles que, colaborando anonimamente, vêm 

atuando como responsáveis pela sobrevivência do artesanato como exercício cultural na 

comunidade, mediadores de conhecimentos herdados do passado, agentes imersos na 

modernidade. A manufatura da cerâmica permanece como prática de vida de muitas famílias 

naquela localidade. 

Atualmente, o número de artesãos continua representativo para as dimensões da pequena 

cidade. À época da pesquisa, eram 51 ceramistas, com idades que variavam de 15 a 76 anos. 

Esse número não inclui aqueles que, em definitivo ou temporariamente, abandonaram o ofício 

de oleiro ou que desenvolvem atividades paralelas por questão de sobrevivência. Há também 

uma grande rotatividade, especialmente entre os jovens, que se iniciam no artesanato como 

possibilidade inicial de inserção profissional ou mesmo pela carência de opção de empregos 

naquela realidade. Parte do grupo satisfaz-se com o imediatismo das vendas, mas não mantém 

a continuidade do ofício, alternando idas e vindas nos espaços de produção coletiva. Para 

alguns, o artesanato significa ainda uma atividade depreciativa, menor, da qual sentem 

vergonha, realizando-a como algo obrigatório e sem nenhuma perspectiva de 

desenvolvimento profissional e social. Atestam nesse caso a impossibilidade da aposentadoria 

ou de qualquer assistência diferenciada, no caso de precisarem de atendimento na área da 

saúde. 

Em oposição às estatísticas mais comuns percebidas nos centros oleiros do Brasil, a 

maior parte da mão-de-obra atualmente é masculina: são 31 homens e 20 mulheres. No perfil 

da louça produzida em Santo Antônio, predominam as peças utilitárias, sobretudo a 

fabricação de panelas, aspecto relevante quando observamos que a louça doméstica 

representou a primeira produção do artesanato de barro na cidade. 
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Figura 21 – Jovem artesão retirando a louça 
do forno, COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 20 – Fachada da COPAP, com a figura do 
galo, ícone local, como símbolo 
Fonte: Foto do autor (2003) 

 

                           
                  
              
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

A partir da década de 1990, foi implantada na comunidade a Cooperativa Artesanal do 

Potengi Ltda. (COPAP), trazendo um novo modelo de fabricação artesanal. Promovidos no 

espaço da cooperativa sob a orientação externa de órgãos públicos, cursos de capacitação e 

oficinas de design foram destinados aos ceramistas. Parte deles foi incluída em um circuito de 

grandes eventos e feiras de negócios na área. Nessa perspectiva, houve um reforço ao objeto 

artesanal como mercadoria. Uma tentativa de “personalizar” (padronizar) os produtos e o 

incentivo à concorrência entre os ceramistas motivou competições na comunidade. 

Tais fatos concorreram para promover rápidas alterações na confecção da louça pela 

introdução de novas tecnologias (por exemplo, o torno elétrico), visíveis no formato e 

funcionalidade dos objetos, não significando, todavia, uma mudança na totalidade do processo 

de produção da cerâmica local, posto que se direcionavam a um perfil muito específico de 

público, constituído por turistas. 

Paralelamente, vem sendo mantida a elaboração de peças do repertório local, entre elas, 

a bilha em forma de galo, além das panelas, quartinhas, alguidares, pratos, potes e jarros, 

associadas às formas, processos e costumes empregados nas “casas do barro” (como alguns 

ceramistas chamam suas oficinas), consumidas em sua maioria pela população potiguar, 

distribuídas nas feiras livres de Natal e em lojas de artesanato e de artigos religiosos de 

Umbanda. Com isso, observamos a existência de variações no perfil do público consumidor e 

nos espaços de distribuição responsáveis pela demanda que mantém vivo o interesse por esse 

tipo de objeto. 
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Figura 22 – Louça “rupestre” exposta na COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 

                          
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Há dois anos, percebemos uma nova ênfase na produção destinada ao turismo, com o 

surgimento da “cerâmica rupestre”. Trata-se de uma decoração pictórica aplicada sobre 

objetos utilitários e decorativos, obtida a partir de uma pintura feita com tinta branca (à base 

de látex) sobre a cerâmica vermelha, reproduzindo padrões da “arte rupestre potiguar” (peixe 

espinhado, calango ou lagartixa e tartaruga ou cágado, principalmente). 

A produção da cerâmica rupestre colaborou, em parte, para dinamizar a circulação dos 

objetos na localidade. Porém, não significou, em princípio, uma diminuição do interesse dos 

demais consumidores por outros objetos, obscurecendo supostamente as formas mais usuais e 

o trabalho daqueles que não aceitaram a imposição desse modelo. Entre os próprios 

ceramistas, surgiu a necessidade de renovar as imagens aplicadas às peças. Atualmente, 

combinam figuras aparentemente díspares, como peixes, pássaros e cercas de arame farpado 

em um mesmo plano ou cenas que chamam de motivos “nordestinos”, reproduzindo imagens 

de agricultores, festejos juninos, “bordados” e cenas marinhas. Essa louça tornou-se um 

exemplo da iconografia aceita pelo Estado para representar o RN. 

Como vimos anteriormente, mudanças no perfil da cerâmica não são estranhas à 

realidade de Santo Antônio. Em meados da década de 1960, momento no qual ocorre 

simultaneamente o desenvolvimento das olarias de tijolos e telhas, houve uma forte 

participação externa no artesanato de barro, motivada por um extraordinário interesse popular 

e acentuada pela participação de atravessadores (lojistas, feirantes e artistas plásticos), que 
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elegeram a cerâmica local como produto de venda e suporte para suas criações, conforme 

afirmou o ceramista Deildo: 

“Era como no dia de hoje, no sábado. Era quatro, cinco, era quatro, cinco carro tudo aqui, e 

assim mesmo na briga! Quando a gente entregava aquelas peças de um, o outro queria 

também”. (Informação verbal)3 

Ainda hoje é possível perceber reflexos dessa influência na permanência das relações 

entre ceramistas e comerciantes e na característica de formas ou decorações assimiladas em 

seu ofício. É importante ressaltar que essa aceitação não é de todo passiva, pois ocorreram 

adaptações nas técnicas aprendidas. Os contatos com o mundo exterior foram acentuados; a 

atividade oleira mantém sua permanência; os artesãos, cooperados ou não, desenvolvem 

estratégias de sobrevivência. 

Pesquisadores de nossa cultura popular, como Veríssimo de Melo e Deífilo Gurgel, 

reconheceram o valor da cerâmica de Santo Antônio. Ambos destacaram uma preocupação 

que infelizmente persiste imune às transformações ocorridas naquele contexto: a situação 

social de pobreza do artesão. A citação a seguir, apesar de feita em fins da década de 1960, é 

ilustrativa do panorama vivido atualmente por muitos artesãos: 

 
O ceramista mais conhecido de Santo Antônio dos Barreiros é o velho 
Soares. Trabalha com cerâmica utilitária, - jarras, quartinhas, panelas, etc. – 
mas é autor das melhores peças de cerâmica lúdica da região. Famosos são 
seus cavalos de louça branca, seus galos, com ornamentação em vermelho e 
verde. É dos mais hábeis ceramistas que conhecemos no Estado, vivendo 
embora desestimulado e em extrema pobreza. (MELO, 1968, p. 37) 

 

Comparativamente, podemos perceber a mesma preocupação no depoimento dos 

ceramistas em 2006: 
 

Mas aí as honras são muito poucas, São Gonçalo não reconhece seus artistas 
populares, que era para homenagear, tratar eles melhores, dar mais condições 
a eles, arranjar condições até mesmo financeiras para ajudar alguns desses 
que estão por aí em situação difícil, e que são muitos! 
Eu conheço aqui dois que precisam duma vida melhor e que são artistas 
formados, mas São Gonçalo não reconhece, é o caso de Dona Neném, que é 
uma figura assim fora de série, mas é esquecida, aonde é que a gente lembra 
Dona Neném? Só quando fala! Cadê que São Gonçalo tem um monumento? 
“Monumento em homenagem à Neném Felipe, a criadora do galo, símbolo 
do artesanato de São Gonçalo”, não tem!  
 
José de Santana (Informação verbal) 
 

                                                
3 Informação fornecida durante entrevista gravada com o ceramista em julho de 2006. 
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Agora, sabe o que é que pensam da gente? Por que é que todo ano, mãe, às 
vez a gente já comenta aqui, por que todo mundo que levou a vida inteira 
trabalhando no barro, como a gente aqui que trabalhava, eu, não, mas todo 
mundo, mas todos foram tão pobres, todo mundo pobres, pobres mesmo, a 
gente vai assim na casa de uma loiceira, só encontra barro e parede suja. 
Hoje a gente tá rico! Pode acreditar, você entra aqui, tem uma 
televisãozinha, mas a gente era pobre, pobre de marré deci, e trabalhava de 
morrer. Quando chegava de noite, sabia como a gente ficava? Com os braços 
e as pernas tudo cansados, e a gente nunca teve nada, né, mãe? Mas isso já 
vem de mãe, porque mãe conta que a mesma coisa era na família dela, com a 
minha avó, com o meu avô, não era, mãe?  
 
Artesã da Família Felipe (Informação verbal) 

 

Ao lidar com pessoas que possuem um ofício em comum, pudemos perceber 

similitudes e também diferenças, estas marcadas pela história que cada uma delas estabeleceu 

ao longo de suas vidas. Por esse motivo, apresentar os ceramistas envolvidos diretamente na 

pesquisa, dentre o grupo de oleiros que atua em Santo Antônio, significa permitir uma 

aproximação dos aspectos constitutivos que envolvem a materialidade das obras e dos 

diferentes perfis que identificam os seus criadores. As informações a seguir compreendem 

igualmente ceramistas que trabalham restritos aos espaços domésticos e aqueles que atuam na 

cooperativa de artesãos de Santo Antônio do Potengi. As referências aos nomes de Antônio 

Soares e Maria das Neves Felipe, são justificadas pela importância que ambos conquistaram 

junto à história da cerâmica local, tendo suas vidas e obras constantemente evocadas na 

memória dos artesãos. 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 – Antônio Soares e sua esposa Maria das Dores Soares.  
         Fonte: foto do autor 
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Antônio Soares era natural de Santo Antônio do Potengi, local em que viveu até a sua 

morte trabalhando preferencialmente com a modelagem da louça figurativa. Destacou-se 

como o primeiro ceramista da comunidade a ter sua obra identificada e divulgada 

externamente, foi o criador da bilha de barro branco em forma de galo, ornada com motivos 

florais, peça que se transformaria posteriormente em símbolo do folclore potiguar. De acordo 

com seus descendentes, Antônio Soares não pintava seus galos, decorava-os com flores 

gravadas em baixo relevo utilizando para esse fim, a ponta de palitos de fósforos. 

Não foi possível identificarmos com a família registros que comprovassem as datas de 

nascimento e óbito. Sabe-se que faleceu com aproximadamente oitenta anos, entre fins da 

década de 1960 e início da década seguinte, sendo sepultado no cemitério de São Gonçalo do 

Amarante. Foi casado com Maria das Dores Soares, esta, também ceramista, modelava 

panelas. Tiveram oito filhos, quatro homens e quatro mulheres: Belchior, Manuel, Cícero, 

Luiz, Zulmira, Dos Reis, Juvita  e Lucília. 

Lucília Soares de Lima, a caçula entre as mulheres, seguiu os passos do pai no ofício 

com o barro, talvez por influência da mãe, tenha optado pela confecção da louça utilitária. 

Também se tornou conhecida na comunidade por modelar ex-votos de cera (parafina), 

destinados, em sua maioria, aos fiéis pagadores de promessas que seguiam em romaria para 

Juazeiro do Norte no Ceará, terra do Padre Cícero. A técnica consistia em mergulhar a 

parafina quente numa bacia com água, enquanto ainda estava morna, ia dando feição à peça, 

com o auxílio de uma faquinha fina e de um palito de picolé. Faleceu em 23/07/92. 

    Antônio Soares foi o responsável por iniciar Maria das Neves Felipe, a Dona Neném, com 

aproximadamente doze anos, nos segredos do barro. Esta observava com atenção o trabalho 

do Mestre, de quem recebeu forte influência. Começou inicialmente alisando suas peças na 

fase de acabamento para depois dividir o trabalho durante o processo da modelagem. Após a 

morte de Antônio Soares, tomou para si a incumbência de continuar a figura do galo de barro 

branco, popularizou-a a tal ponto, que muitos ainda hoje crêem erroneamente ser a peça de 

sua autoria. Outros artesãos a imitaram reproduzindo atualmente a forma original do galo 

reinterpretada numa diversidade de técnicas e dimensões. 

   De acordo com suas netas Ana e Geruza, Antônio Soares recebeu nos anos 60 uma 

encomenda do então prefeito Djalma Maranhão, para modelar no barro a figura de uma mãe 

com uma criança destinada à Praça das Mães, em Natal, na antiga Avenida Junqueira Ayres, 

entre os bairros da Ribeira e da Cidade Alta. A peça teria sido posta no local, mas 

infelizmente em pouco tempo foi perdida pela ação de vândalos que a destruíram 

completamente. 
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Obras de sua autoria podem ser encontradas integrando coleções particulares e no acervo do 

Museu Câmara Cascudo em Natal. 

 

     
Figura 24 – Peças de autoria de Antônio Soares. Coleção Carlos José.  

                                   Fotos do autor. 

Figura 25 – D. Neném. Fonte: José Santana. 
Maria das Neves Felipe, (D. Neném – nasceu em 15/04/1927 e faleceu em 

07/06/1998), era natural de Santo Antônio do Potengi. O apelido de Dona Neném, como todos 

a conheciam, sobrevive na memória dos ceramistas locais como exemplo, referência 

profissional, admirada por todos como uma “verdadeira artista”. Filha de uma conhecida 

família de ceramistas, foi discípula de Antônio Soares com quem aprendeu mais intimamente 

a lidar com o barro. Iniciou seu aprendizado alisando as peças de seu Mestre, talvez por esse 
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motivo, tenha se especializado nessa fase do processo, dedicando para tal fim mais tempo que 

o de costume, obtendo deste modo um acabamento diferenciado em suas peças. Nunca se 

importou com a quantidade, buscava antes de tudo um padrão característico de qualidade que 

a satisfizesse em primeiro lugar. 

Aprendeu dessa forma a modelar o galo de barro branco, aplicando pela primeira vez 

em sua superfície delicados ramos de folhas verdes e flores vermelhas, motivos pintados com 

grande segurança em tinta óleo e que regularmente apresentava variações. O efeito resultava 

muito atraente em contraste com a cor clara e natural da cerâmica após a queima. Soube 

imprimir personalidade na modelagem dessa figura, alongando-a em comparação aos galos de 

Antônio Soares, estes, mais bojudos e volumosos. Após a sua morte, tornou-se sua herdeira 

direta na confecção do galo, quando a matéria-prima usada na confecção das peças de cor 

clara foi abandonada, passou a usar tinta látex branca pintada sobre a cerâmica vermelha 

como base para ressaltar seu repertório de caprichosos ornamentos florais. Sua produção 

incluía ainda a confecção de bonecas, garrafas e quartinhas, igualmente pintadas com 

semelhante esmero, caracterizando seu gosto pela louça de feição decorativa. Trabalhava 

sozinha sem o auxílio de ajudantes. 

     Pesquisadores potiguares de cultura popular como Câmara Cascudo, Veríssimo de Melo e 

Deífilo Gurgel destacaram a importância de seu trabalho. Exemplos de sua arte, atualmente 

muito cobiçados, compõem coleções públicas e particulares em Natal. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 26 – Boneca e moringas. Coleções Wani Pereira e Museu Câmara Cascudo.  

   Fotos do autor. 
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Figura 27 – Deildo e D. Chiquinha 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 28 – Fruteira com cajus, peça favorita de D. 
Chiquinha 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisca Felipe Antunes (D. Chiquinha – 16 de agosto de 1934), natural de Santo 

Antônio do Potengi, e Deildo Alves do Nascimento (30 de novembro de 1967), natural de 

Santo Antônio do Potengi, solteiro. 

Deildo começou a trabalhar com barro aos 15 anos. Aprendeu com a mãe (D. 

Chiquinha), com quem dividia a produção até o final de 2006. Finalizando a confecção das 

peças de sua mãe em casa, vivia exclusivamente da cerâmica. 

D. Chiquinha é representante da memória viva da Família Felipe, que, por muitos 

anos, obteve projeção no Rio Grande do Norte pelo esmero na fabricação da louça, citada 

muitas vezes por estudiosos da cultura popular do Estado. Também se iniciou na cerâmica aos 

15 anos, ajudando a mãe, que somente amassava o barro; Chiquinha, com suas irmãs, fazia as 

peças. A cerâmica complementava a lavoura de subsistência (feijão, batata, macaxeira), e ela 

conseguiu estudar até a 3ª série do ensino fundamental. Fazia cadeiras, cavalinhos, caminhas, 

jarros, panelinhas, quartinhas, “milhaeiros”, panelas, xícaras, pires e fruteiras de pé. 

Há mais de 20 anos vendia suas peças na Feira do Alecrim (jarros, chaleiras). Pagava o 

transporte e a guarda dos objetos. Lembra que sua irmã, D. Neném (falecida), fazia quartinhas 

e garrafas. Por influência do artista plástico e comerciante de arte Carlos José, começou a 

modelar conjuntos de feijoada. Problemas de saúde a afastaram definitivamente do ofício em 

2006, encerrando um longo sacerdócio dedicado à cerâmica artesanal. Sua contribuição 

seguramente ficará registrada para as futuras gerações. 

Pudemos acompanhar os últimos meses de trabalho dos ceramistas. Eles adquiriam a 

argila em uma quantidade suficiente para um ano e guardavam a matéria-prima na própria 

casa. A produção acentuava-se de novembro a fevereiro. Usavam a técnica da modelagem 

manual e trabalhavam de segunda a sexta-feira, das 07h até as 16h30, com exceção dos 
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Figura 29 – D. Lúcia 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 30 – As rosas e figura com olhos 
amendoados, elementos recorrentes empregados 
pela artesã D. Lúcia 
Fonte: Foto do autor (2006) 

períodos em que havia grande procura. Produziam uma média de 200 peças por semana. 

Quando não recebiam muitas encomendas, queimavam as peças a cada quinzena. Quatro 

clientes mantinham regularmente a compra da cerâmica. No repertório particular, os modelos 

em forma de caju (como cachepô e fruteira) eram os mais destacados (introduzidos pela 

artista plástica Marlene Galvão, que também inseriu o bule de barro); os “bois de bebida” 

(moringas zoomorfas no formato de boi) eram os preferidos pela clientela. Gostavam de todos 

os modelos que faziam, vendiam a produção para lojistas do Centro de Turismo de Natal e 

para algum turista que ocasionalmente aparecesse. Na hora de acertar os negócios, os 

atravessadores costumavam regatear na compra, indo buscar a produção às sextas-feiras. D. 

Chiquinha e Deildo admitiam que o lucro com as vendas poderia ser melhor, mas diziam que 

garantia a sobrevivência. Trabalhavam em casa, de modo independente. 

      

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lúcia Maria Lima de Oliveira (1° de dezembro de 1964) – Há dois anos, com o 

curso “renda nas mãos” do SEBRAE, em um período de quinze dias, interessou-se pelas 

peças no torno. Desde a infância mostrou interesse pelos caxixis. É natural de São José de 

Campestre e mora há 20 anos em Santo Antônio. A cerâmica de Lúcia é do tipo figurativo. 

Apesar do pouco tempo no ofício, sua produção é muito diversificada: cactos da flora 

nordestina (lembranças das terras do avô em São José de Campestre), flores silvestres, rosas, 
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Figura 31 – Sales e seus admiráveis bois 
Fonte: Foto do autor (2006) 

santos, presépios, bonecas, cenas do cotidiano rural... Tudo parece lhe interessar. Ela diz que 

não se satisfaz com uma idéia só e faz questão de destacar a paixão que sente ao criar cada 

objeto. D. Lúcia é casada e mãe de quatro filhos. Encontrou na cerâmica uma alternativa de 

trabalho, ocupação e melhoria da renda familiar (o marido é vigilante). Sente-se gratificada 

por ter sido convidada a iniciar-se como ceramista. 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Sales Lima do Nascimento (11de setembro de 1957) é filho de Gonçalo 

Gonçalves do Nascimento (17 de julho de 1929), apelidado de “Gonçalo Caminhão”. 

Desenvolve uma produção de louça decorativa e utilitária e lúdica (burro, tartaruga, galo, 

elefante, porco, sapo e boi). Tem mais de 40 anos de trabalho. Aprendeu por curiosidade, 

modelando brinquedos (cavalo, boi, vaca, cavalo com cavaleiro) e observando seu pai. 

Herdou do Sr. Gonçalo a modelagem da jarra, do prato, do pote e da quartinha; criou o boi, a 

porca e os cavalos.  Parte da distribuição de sua obra é destinada às feiras livres de Natal 

(Alecrim, Carrasco, Rocas, Lagoa Seca, Bode); vende também para o Centro de Turismo, 

Mercado da Quatro, Ponta Negra e Praia do Meio. Desenvolve ainda pratos, panelas, 

quartinhas e “miaeiros”. Seu espaço de trabalho é uma oficina, ao lado da qual existe um dos 

maiores fornos do lugar, cujo formato vertical chama imediatamente a atenção. O forno é 

dividido com outros artesãos da comunidade. Às vezes, ele repassa pedidos para os irmãos, 

também ceramistas. Além dos feirantes, vende aos lojistas, aos artesãos locais, que realizam 

pintura decorativa sobre as peças, e a alguns comerciantes do lugar. Gostaria que a estrada 

para sua oficina fosse calçada, para melhorar o acesso ao espaço de trabalho. Pensa em 

adquirir um torno e ajudar a montar um galpão. 
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Figura 32 – Ailton e o processo de polimento das peças 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ailton Bezerra de Lima (05 de março de 1983) divide o espaço com Sales. Aos dez 

anos, iniciou-se no ofício como aprendiz de Seu Gonçalo. A louça decorativa é a base do seu 

trabalho. Filho de D. Maria Bezerra de Lima e neto da Sra. Alice Clidenor Bezerra de Lima 

(amassava o barro), produz igualmente pratos e panelas. O trabalho começa às 08h e segue até 

as 12h na manhã, com intervalo para o almoço; o período da tarde começa por volta das 

13h30 e vai até as 17h (trabalho para Sales). A partir das 17h, o trabalho é para si, sem a 

obrigatoriedade de contar para Sales, até as 20h. Ele é encarregado de preparar a massa e 

raspar as peças; Sales atua mais na modelagem. O processo da queima é dividido. Ele não se 

preocupa em divulgar o que realiza, acha que o próprio trabalho fala por si. Sente necessidade 

de utilizar o torno para aumentar a produção. Todo dia, trabalha em todas as fases do 

processo, reservando a quinta-feira para a queima. Busca a independência, a autonomia do 

trabalho e mais controle na atividade que realiza. Ailton aprendeu a trabalhar com Sales, 

observando-o e praticando.     
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Figura 33 – D. Bida, Milde e as miniaturas de Milde 
Fonte: Foto do autor (2006) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmira de Freitas da Cunha - D. Bida (07 de abril de 1924) é natural de Santo 

Antônio do Potengi. Irmã mais velha de D. Chiquinha Felipe, começou na cerâmica desde 

menina, aprendeu com a madrinha. Lembra que saía a pé de Santo Antônio para Natal para 

vender seus objetos na feira do Alecrim. Atravessava o Potengi de canoa até o Passo da Pátria 

e, quando não os vendia, guardava-os em uma casa (potes, jarros, panelas e pequenas peças 

lúdicas). Foi casada, hoje é viúva. D. Bida representa outro exemplo significativo para 

conhecermos a história do artesanato de barro da comunidade. Suas filhas, Eunice, Celi e 

“Milde”, trabalharam igualmente como ceramistas; no entanto, atualmente apenas a última 

continua a desenvolver o ofício. De três ou quatro anos para cá, dores no braço, provocadas 

por uma queda, finalmente impossibilitaram D. Bida de modelar. Ela comprovou a alteração 

crescente na forma das peças e a diminuição das vendas. Conta que, antigamente, os 

compradores vendiam suas cerâmicas fora do Estado. As peças variavam de R$ 0,15 a R$ 

0,50. Conforme explicou, o lucro não existia.  

Cremilde de Freitas Silva - Milde (08 de outubro de 1964) é a única filha de D. Bida 

a manter a produção. Assim como sua mãe, especializou-se na modelagem de peças de 

pequenas dimensões. Frutas tropicais, fruteiras e miniaturas de potes e quartinhas compõem 

seu repertório. Milde assinala o declínio das vendas a partir de 2004. Possui apenas um cliente 

fixo; os demais são irregulares. Preocupa-se com o futuro, sonha em um dia adquirir mais 

segurança profissional e prevê o desaparecimento da atividade com cerâmica em Santo 

Antônio. Ao mesmo tempo em que o tom da voz é amargo, revela que jamais deixaria de 

fazer cerâmica, porque adora o que faz. Nunca se preocupou em divulgar o trabalho que 

desenvolve e diz que onde mora há muita gente “escondida” trabalhando. 
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Figura 34 – D. Margarida e Canindé e suas panelas decoradas com relevos, expostas na rua, para venda 
Fonte: Foto do autor (2006) 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Canindé de Lima (22 de setembro de 1955), irmão de Sales, tornou-se 

ceramista pela influência do pai. Faz principalmente peças utilitárias (quartinhas, panelas, 

potes e jarros). Seus compradores vendem a maioria de sua produção nas feiras livres. 

Canindé é reservado, tímido e excelente artesão. Trabalha, guarda e expõe suas peças em 

casa. As casas de seus irmãos e do pai são bem próximas, formando um quarteirão. Ele possui 

autonomia e procura manter todo o controle da produção, da compra do material à confecção 

das peças. Trabalha junto com a esposa, D. Margarida Coelho do Nascimento (31 de maio 

de 1961), que trabalha com louça há dez anos. Começam a trabalhar das 06h e seguem até as 

12h; à tarde, começam às 14h e vão até as 18h. Às vezes, Canindé trabalha à noite, durante a 

semana. Divide as fases do processo com a esposa. Os irmãos juntam-se para queimar. 

Trabalhou com o pai, raspando as peças, depois com Sales. Começou tarde, aos 40 anos, dos 

23 aos 40 nunca “armou nenhuma”. Faz pratos, panelas, chaleiras, quartinhas, bules, 

alguidares, travessas, jarras (a forma é mais comprida, maior), jarros e potes (baixos e 

redondos). A forma de sua panela é influência de uma senhora que morava na Rua do 

Cruzeiro. Elas são feitas em três tamanhos, e ele vende-as para feirantes e lojistas. Em sua 

opinião, a prefeitura deveria estimular o acesso dos artesãos ao torno. O prato é sua peça mais 

vendida, seguida da panela. Ele trabalha de segunda-feira a sábado. 
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Figura 35 – D. Cristina e Seu Paulo, cujas panelas apresentam forma mais simplificada 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 
 

      

      

Francisca Cristina do Nascimento Freitas 

D. Francisca nasceu em 20 de abril de 1963. Começou a trabalhar aos dez anos de 

idade, junto com seus irmãos ceramistas. Iniciou-se com o pai, alisando e raspando a louça, e 

aprendeu observando. Trabalha no barro por falta de opção, “no trabalho com cerâmica não 

há opção, no fim do ano é a pior situação, pois possui problemas de saúde”. Sente necessidade 

de ter benefícios e garantias, é o que mais lamenta. No passado, decorava a louça com toá 

(barro vermelho). Trabalha com o marido Paulo Freitas (12/08/58), sem auxiliares. Eles 

começam o dia de trabalho às 08h e seguem até as 11h; à tarde, vão das 14h às 17h; e à noite, 

das 20h às 22h, de segunda a sexta-feira. Trabalham para mais de uma pessoa. Porém as 

encomendas, sendo sazonais, não refletem no aumento das vendas. Por quinzena, eles 

elaboram uma média de 200 peças, com o valor total de R$ 150,00. O transporte é feito pelo 

comprador. Junto aos atravessadores, existe uma negociação do preço das peças, mas este 

permanece inalterado por muito tempo. Inicialmente, os compradores eram lojistas do Centro 

de Turismo de Natal. Há aproximadamente cinco anos, o perfil passou a ser de donos de lojas 

de artigos de umbanda. Atualmente, são produzidas panelas, pratos e quartinhas; as peças 

decorativas são poucas. Possuem forno próprio. D. Cristina divide ocasionalmente o forno 

com os irmãos durante a queima, quando há necessidade de dar conta de uma grande 

encomenda. Nesse caso, eles dividem também o processo de produção. Ela confidenciou-nos 

que a maioria das peças decorativas e utilitárias da feira do Alecrim é proveniente de Santo 

Antônio. O barro é obtido gratuitamente; o custo envolve a aquisição de materiais como areia, 
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Figura 36 – Seu Ramos, pioneiro na introdução do torno em Santo Antônio, com 
miniaturas secando ao sol na calçada de casa 
Fonte: Foto do autor (2006) 

“catemba” de coco e lenha, necessários à produção. D. Cristina nunca foi visitada por nenhum 

representante de agências governamentais, responsáveis por programas de artesanato. Seu 

espaço de trabalho é chamado de casa do barro, e ela nunca se importou em divulgar a sua 

arte. 

 

              
            

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ramos da Silva (31 de abril de 1943) nasceu no Morro Bom Jesus, em Caruaru - 

PE. Cresceu em Sapé, na Paraíba. Há 13 anos reside em Santo Antônio. Chegou a vender suas 

peças na feira de Caruaru e conheceu Mestre Vitalino e Mestre Galdino no Alto do Moura. 

Iniciou-se como ceramista aos sete anos, sob a orientação do pai, que já fazia louça de barro 

trabalhando com o torno de pé. Seu Ramos hoje trabalha com torno elétrico. Antigamente, 

sentia vergonha do ofício. A família inteira lida com cerâmica (esposa, filho e sobrinho). Ele 

trabalha especificamente com utilitários. Sonha com a melhoria do espaço físico, pois sua 

oficina e forno ocupam a lateral da casa. Especializou-se em miniaturas, cumbucas e jarros, 

jogos de chá e café em miniatura. Não desenvolve pintura decorativa sobre as peças, porém, 

elas circulam dentro de Santo Antônio antes de serem destinadas à venda em outros locais. 

Um de seus compradores fixos transporta suas produções para a casa de outra artesã, 

responsável apenas por pintá-las, geralmente empregando o motivo da cerâmica azul e suas 

variações. Ele produz mais de 100 conjuntos de peças por mês. Algo que o distingue dos 

demais artesãos é o preparo da massa argilosa. Enquanto no processo da modelagem manual 

são acrescidas porções de areia à argila bruta, o Sr. Ramos procura eliminá-la na execução da 

massa. Ele afirma: “Não é bom para as mãos, deixa as mãos grossas! Areia é necessária 

apenas para a modelagem manual.”. Conta que há uma forte presença de ferro e manganês na 

composição da argila, o que inviabiliza a criação de filtros d’água. Nem as panelas ele 

recomenda. Elas não são usadas para cozinhar, apenas para servir os alimentos. Para o Sr. 
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Figura 37 – Eudes desenhando sobre a 
peça pintada  
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 38 – Peças expostas no Típicos Atelier 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Ramos, “Barro é a matéria bruta, argila é a massa preparada, para cada tipo de barro existe um 

tipo, dependendo do tipo de barro.”. D. Sônia Maria de Souza (22 de abril de 1968), sua 

esposa, é natural de Ruy Barbosa. Aprendeu o ofício com o marido e trabalha como 

“modulista” – modelagem manual, produzindo preferencialmente anjos e jarros. Leandro 

Ramos da Silva, 19 anos, filho do casal, trabalha desde os sete anos. Prepara a massa, 

modela, usa o torno, dá polimento e queima. 

 

            
 

 

 

Eudes Antônio Barros da Silva (09 de março de 1987), apelidado Neguinho ou Deide, 

é natural de Santo Antônio. Administra com a família um espaço onde foi iniciada a produção 

da “cerâmica rupestre”, decoração pictórica sobre a cerâmica vermelha. Inicialmente “Típicos 

Nativos”, depois OTA (Otávio Típicos Atelier), nomes criados pelo estilista Otávio Augusto 

Barbosa Filho. Em 2004, foi chamado para trabalhar por Otávio, assassinado precocemente 

em 2005. Eudes começou a trabalhar após um mês de seu falecimento, em sociedade com 

outra pessoa. Atualmente continua com o atelier (Típicos Atelier). Distribui entre 600 e 700 

peças por quinzena e possui quatro clientes fixos, lojistas da Avenida Engenheiro Roberto 

Freire e da Praia do Meio. Exporta para a Paraíba, Pernambuco e Goiás, desde que, a partir de 

2004, surgiu o forte interesse pela cerâmica rupestre. Compra peças modeladas e manuais 

produzidas pelo Sr. Ramos e por Sales. O trabalho é dividido entre um grupo de artesãos 

especialistas em cada fase de produção. Eles enfrentam as conseqüências do turismo na 

distribuição da alta e baixa estação. Os motivos principais utilizados para a decoração da 

louça são calango, tartaruga e peixe morto, mas existem variações: cactos, raízes e pássaros. 
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Figura 39 – Lia, seus tatus e um exemplar de sua “panela caranguejo” 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Possuem moldes para reproduzir tais imagens. Entregam suas peças ao PROART, participam 

de feiras e seus objetos são expostos na loja do aeroporto. Têm interesse de contato com o 

SEBRAE, órgão que apóia muitos artesãos. 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria do Socorro Marreiros (02 de novembro de 1946) – Filha de mãe ceramista, 

natural de Santo Antônio, Lia, como é conhecida, é solteira e não tem filhos. Foi morar com a 

irmã em 1976 no Rio de Janeiro e trabalhou como doméstica. Quando sua irmã morreu, 

mudou-se para João Pessoa e depois para Cruz das Almas, na Paraíba. Após dez anos voltou 

para Santo Antônio, em busca de aposentadoria, e não encontrou apoio. Em 1996, ingressou 

na COPAP, onde desenvolveu seu aprendizado com a louça e, desde então, mantém esse 

vínculo, juntamente com a continuidade da prática artesanal. Trabalha em casa e prefere 

modelar sozinha. Produz cerca de 30 peças por semana. Especializou-se na confecção de 

“cinzeiros e panelas caranguejos”, utilitários adornados com a imagem do crustáceo, sendo o 

cinzeiro uma peça totalmente zoomorfa, e a panela uma adaptação da forma original do 

objeto, tendo as alças e o suporte da tampa transformados na figura estilizada dos bichos. 

Porcos, tatus e burrinhos complementam o repertório particular da cerâmica de Lia. 
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Figura 40 – José Santana modelando travessas manualmente e um de seus painéis de louça 
e talos de carnaúba 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

                      

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José de Santana (11 de dezembro de 1969), conhecido por Zé Santana, natural de São 

Gonçalo do Amarante, solteiro, cursou até a 7ª série (Ensino Fundamental). Iniciou-se na 

cerâmica em 1987, como aprendiz de Seu Gonçalo Gonçalves do Nascimento. Paralelamente, 

trabalhou também como agricultor. Em seguida, afastando-se dessa primeira experiência, 

buscou desenvolver o ofício de oleiro por conta própria. Passou aos poucos a ser reconhecido 

pelos demais ceramistas, ocupando uma posição de forte liderança, sobretudo entre os 

participantes da cooperativa de artesãos, onde exerce o cargo de presidente há vários anos. 

Teve grande incentivo da ex-primeira-dama de São Gonçalo do Amarante, a Sra. Miriam 

Santiago, responsável pela idealização e fundação da COPAP (Cooperativa Artesanal do 

Potengi Ltda.). Participou da COPAP desde o início. Lá, fez vários cursos de capacitação, até 

se tornar instrutor de torno e presidente da cooperativa, oportunidade que lhe permitiu viajar 

por treze cidades do Estado, de acordo com as orientações empreendidas pelos órgãos e 

programas estaduais vinculados ao artesanato, como PROART, SINE, SENAC e SEBRAE. 

Opera com regularidade na formação de artesãos iniciantes na cerâmica, administra 

atualmente a COPAP e a empresa Pote de Barro, constituída em 2006, atelier particular de sua 

propriedade. O fato de trabalhar sempre em grupo, somado à variabilidade das encomendas 

determinadas pela demanda, não permite identificarmos características muito marcantes em 

sua produção, que compreende desde utilitários a travessas, até objetos decorativos em que a 

cerâmica aparece combinada com outros materiais. 
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Figura 41 – Sandro modela no torno de pé e suas panelas à espera do tempo correto de secagem 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 

                       

 

Alex Sandro Silva de Lima (26 de maio de 1983) é natural de Natal e reside em 

Santo Antônio. A convite de José de Santana, buscou a COPAP, onde foi iniciado como 

artesão. Motivado pelo interesse em aprender a fazer cerâmica, achou interessante o ofício e 

começou a gostar do trabalho. Permanece há dez anos como cooperado e vive exclusivamente 

do artesanato. Aprendeu praticando e observando, especializou-se no uso do torno manual e 

decora suas peças com pinturas (motivos azuis e coloridos). Sente-se satisfeito com o apoio 

dado pela cooperativa, que lhe oferece espaço de trabalho e facilita a venda de sua produção, 

caracterizada pela funcionalidade (panelas, cumbucas e pratos). 
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3 A COOPERATIVA ARTESANAL DO POTENGI LTDA  

 

A prática artesanal não condiz mais com a idéia de um trabalho restrito à produção de 

objetos “tradicionais ou folclóricos”, confeccionados segundo métodos e saberes ancestrais. 

Neste capítulo, observaremos a modernização do setor estimulada pela participação estatal 

ilustrada pelo surgimento e a participação da Cooperativa Artesanal do Potengi Ltda. 

(COPAP) na elaboração da cerâmica artesanal de Santo Antônio do Potengi. Descreveremos 

sua posição na comunidade, como está organizada, quais relações sustentam a manufatura, a 

circulação e o consumo dos objetos naquele espaço, as particularidades do seu processo 

produtivo diante dos ambientes domésticos de fabricação da louça. Destacaremos a seguir os 

efeitos dessa atuação concebida como alternativa política para gerar progressos sociais. 

  Cooperativas são sociedades civis constituídas por no mínimo 20 pessoas físicas, sem 

vínculo empregatício, que se unem livremente para prestação de serviços de interesse 

econômico e social mediante o desenvolvimento de uma atividade produtiva. Os cooperados 

firmam um sistema de cotas para gerar o capital da empresa. De um modo geral, as 

cooperativas diferem das associações por apresentar tais características. Associações são 

grupos sem fins lucrativos, em que não há limite de participantes para sua formação. Seus 

integrantes não são remunerados e organizam-se democraticamente em grupos de pessoas ou 

entidades, buscando realizar determinados interesses comuns, sejam eles econômicos, 

políticos ou socioculturais. 

  A história do cooperativismo no Rio Grande do Norte surgiu em princípios do século 

XX no ambiente rural, como assistência para a organização política e ideológica, tendo como 

cenário as contradições sociais decorrentes da vida no campo, envolvendo sobretudo a disputa 

pela terra e as conseqüências maléficas da seca no semi-árido. Divide-se em cinco fases, que 

correspondem de 1915 aos dias atuais. Duas delas chamam nossa atenção por marcarem o 

princípio da participação da Igreja Católica e do Governo Federal na defesa dos ideais 

cooperativistas em nosso Estado, apoio que será imprescindível para a aceitação e 

desenvolvimento desse modelo de sociedade nos dias atuais. A primeira fase, de 1915 a 1937, 

representa a atuação dos pioneiros que organizaram as primeiras cooperativas do Estado. 

Destaca-se a figura do advogado, dentista e folclorista mossoroense Tércio Rosado Maia 

como o fundador da “Mossoró Novo”, primeira sociedade cooperativa, criada em 25 de 

fevereiro de 1915 e constituída um ano depois. Já nessa época, Tércio Rosado solicitava a 

colaboração da Igreja em seu projeto, encaminhando pessoalmente uma carta-convite aos 

Bispos do Nordeste. 
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Figura 42 – Fachada principal da COPAP, salão principal para exposição da louça e corredor de acesso ao 
galpão onde é desenvolvida a produção. Na imagem, veêm-se nas laterais os boxes onde é exposta, 
juntamente com outros objetos confeccionados em tecido e cipó. Em 2007, o acesso dos visitantes ao local 
de trabalho por esse recinto foi interditado por uma grade de madeira vazada, que permanece fechada. 
Avistam-se impressos, em uma folha de papel, os horários do expediente naquele espaço. 
Fonte: Foto do autor (2006) 

A segunda fase abarca o período de 1938 a 1963. Na década de 1930 houve dois 

aspectos importantes: o reconhecimento do cooperativismo pelo Governo Federal, ao gerar a 

criação de uma legislação específica para o funcionamento e organização das cooperativas 

mediante a assinatura do decreto de número 22.239, de 19 de dezembro de 1930; e, em nível 

estadual, com o decreto número 400, de 05 de janeiro de 1938, ocorreu a assistência oficial do 

Estado em nome da diminuição das desigualdades sociais no campo e nas cidades. Sob a ótica 

do Governo, o cooperativismo passou então a ser considerado como um projeto para a 

organização da sociedade brasileira.  A terceira, quarta e quinta fases compreendem o período 

da década de 1960 até os dias atuais, momento em que ocorre um fortalecimento do 

cooperativismo adquirido com o apoio da Sudene e do Banco do Nordeste.        
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Santo Antônio do Potengi, a COPAP representa visualmente um dos poucos 

indícios significativos para o transeunte comum sobre a existência da fabricação da louça na 

localidade. Situada às margens da RN 160, via asfáltica de tráfego pesado que divide ao meio 

a pequena cidade, sua rua principal concentra atualmente a maioria dos pontos comerciais e 

serve de endereço para o Ginásio Poliesportivo Senador Luiz de Barros, com sua arquitetura 

“moderna” e vistosa em comparação às demais construções ali existentes. No sentido Natal / 

São Gonçalo, além da COPAP, somente a barraca de “Careca” (Sr. Davi, vendedor de louças) 



 
 

62

Figura 43 – Barraca situada à entrada de Santo Antônio e loja onde a louça é 
exibida na calçada  
Fonte: Foto do autor (2006) 

e a loja “K e K”, um misto de confeitaria, venda de produtos descartáveis e rações, exibem a 

cerâmica de modo a ser vista diretamente da rua. 

 

 

                 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A COPAP foi fundada em 11 de dezembro de 1994, pelo ex-prefeito Hamilton 

Rodrigues Santiago, e idealizada por sua esposa, a primeira-dama D. Miriam Santiago. O 

prédio assemelha-se à estrutura de um mercado e, de fato, antes de funcionar como 

cooperativa, abrigou o Mercado Municipal de Artesanato de São Gonçalo do Amarante, 

fundado em 03 de março de 1990, na administração do prefeito José Targino da Silva. Duas 

placas afixadas no local registram historicamente essas transformações.  

Em sua fachada principal, duas rampas laterais conduzem à entrada, de onde se avista 

um pequeno salão em que são expostos os objetos destinados à venda. À direita, dois 

banheiros reservados aos clientes e visitantes são acréscimos recentes. Um corredor ladeado 

por um total de nove boxes, situados à esquerda e à direita, transporta-nos para o galpão ou 

espaço de produção. Nesses boxes são organizados, além da cerâmica, painéis de cordas e 

peças de cipó, pelo chão, pelas paredes e em prateleiras. Naqueles próximos ao galpão, 

objetos modelados em argila aguardam no chão o tempo correto de secagem. Um deles foi 

adaptado para servir de escritório. Ao chegarmos ao galpão, visualizamos à direita três 

tanques de cimento, para armazenamento do barro. Destaca-se ao centro um grande forno; em 

torno dele, a lenha utilizada para a queima é amontoada. Nas proximidades, um torno manual 

e uma bancada improvisada atestam a dinâmica da produção da louça. O barro, a lenha e a 
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Figura 44 – Espaços para estocagem do barro na COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 

areia, matérias-primas empregadas no processo de produção, adquiridas pela cooperativa, 

amontoam-se de modo improvisado pelo chão de paralelepípedos. À esquerda, um portão de 

madeira permite o acesso para uma outra rua, situada detrás da cooperativa. A prefeitura de 

São Gonçalo do Amarante contribui com a disponibilização do espaço e assume as despesas 

de água e luz. 

                                                       

 

       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A COPAP surgiu baseada em um modelo idealizado para a confecção coletiva da 

louça, em substituição àquele originalmente desenvolvido nos espaços domésticos. Seu 

propósito era juntar, reunir os ceramistas em um local específico. Entre as metas almejadas, 

pretendia-se facilitar o acesso à matéria-prima; desenvolver novos recursos instrumentais; 

agilizar o processo de fabricação da louça; e fortalecer a atividade artesanal através da 

formação de um grupo de associados capaz de obter mais visibilidade propondo o incremento 

da circulação dos objetos fora da comunidade através de uma expressiva divulgação externa 

do artesanato local em eventos, feiras e encontros de negócios. Em Natal, o grupo já expôs em 

eventos como a Feira Internacional de Artesanato (FIART), Festa do Boi e SEBRAE (parceria 

e rodada de negócios) e distribui parte da produção em lojas e centros de artesanato. Em Santo 

Antônio, parte de seus associados participa eventualmente da festa do padroeiro.   

No ano de 2003, momento em que a pesquisa foi retomada, segundo a opinião de seu 

presidente Zé Santana, com a cooperativa, o lucro das vendas atingiu mais de 90% em relação 

ao período em que eles organizavam-se individualmente. Comumente, são produzidas peças 

utilitárias, como alguidares, potes, pratos e panelas. As decorativas são “moringas” e o galo, 

emblema do artesanato local. A faixa etária dos cooperados vai dos 17 aos 51 anos, e a mão-
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de-obra é predominantemente formada por jovens do sexo masculino; todos sobrevivem do 

ofício com o barro. O artesão informou ainda sobre o número de cooperados: eram ao todo 46 

associados, mais de 90% iniciantes; destes, sete eram produtores, e os demais, auxiliares. Para 

ele a venda não representa um problema, “o que não favorece é a produção limitada.” 

Nos contatos que mantivemos com os artesãos da cooperativa ao longo da pesquisa, 

muitas vezes eles próprios entraram em total contradição quanto ao número exato de 

cooperados. Nosso estranhamento inicial foi progressivamente sendo aclarado quando, com a 

continuidade dos contatos, pudemos perceber um desconhecimento comum manifesto pelos 

participantes sobre cooperativismo, a organização e as normas que regem a cooperativa, 

informações que teoricamente deveriam ser de conhecimento de todos por supostamente 

constar de seu Estatuto Social, exigência indispensável para a criação e funcionamento do 

espaço (retornaremos ao tema adiante). Justificamos aqui que recorremos muitas vezes a Zé 

Santana, pelo fato de ele concentrar múltiplas funções dentro da cooperativa e por representar 

concretamente, com o cargo de presidente, um indício para entender o modo como a 

cooperativa foi organizada e como conseguia manter-se em atividade. 

O ingresso na cooperativa não apresenta grandes restrições, dependendo unicamente 

do interesse manifesto da pessoa em querer participar. Há uma enorme rotatividade de 

aprendizes, que se satisfazem com o imediatismo das vendas. A maioria é formada por novos 

artesãos, que não reconhecem a atividade que desenvolvem como uma ocupação significativa, 

regular e contínua, alternando constantemente idas e vindas ao espaço de produção. As opções 

de um primeiro emprego para os jovens de Santo Antônio são extremamente escassas. Talvez 

por esse motivo reconheçam no artesanato algo provisório, sonhando com melhores 

oportunidades de vida. Justifica-se assim a livre desobediência aos horários e dias de trabalho, 

retornando novamente à fabricação da louça somente quando o dinheiro acaba e o sustento 

pessoal e da família impõe sua emergência. A preocupação com o lucro resultante do trabalho 

sugere uma adaptação conectada ao processo industrial, entretanto, o grupo reage em não 

reconhecer às exigências impostas em decorrência desse modelo econômico que alterou 

especialmente a construção do fazer artesanal, esse ponto representa um dos maiores entraves 

para o desenvolvimento da produção coletiva, pois limita especialmente a aceitação de 

encomendas, promove aborrecimentos mútuos e compromete a participação do grupo em 

eventos, gerando situações delicadas, conforme o relato de um comerciante de artesanato em 

Natal: 
É um pouco difícil trabalhar com ceramistas, porque eles são muito assim, 
quando eles fazem uma venda razoável, acham que não precisam mais de 



 
 

65

dinheiro. Então são acomodados demais, eles não cumprem com as datas que 
prometem. Às vezes, quando a gente pega uma encomenda maior, a gente 
sofre muito, porque a gente assume um determinado tempo com um cliente, 
e eles não dão conta desse produto, e a gente fica em situação complicada 
diante do cliente. (informação verbal) 

 

Uma observação feita pela representante do SEBRAE/RN aponta para a ausência de 

clareza na forma de organização dos cooperados transparecendo como uma preocupação: 
 

Naquela cooperativa que chama-se COPAP, porém, a gente sente ainda uma 
falta de entendimento entre os artesãos e a gente tá procurando ver como a 
gente vai solucionar esse problema. Lá foi investido um valor onde a gente 
comprou forno, torno elétrico, alguns equipamentos[...](informação verbal) 

 

Numa das conversas que mantive com Zé Santana sobre cursos de capacitação 

ministrados aos cooperados, tais questões foram evidenciadas. 

 
N- Já ouve alguma situação de vocês, por exemplo, participarem de alguma 
atividade e depois vocês pedirem pra essas pessoas retornarem para 
esclarecer alguma dúvida? 

 
J- Não, não, fica bem claro mesmo. Na verdade é até difícil o povo 
participar porque eles participam à força! Parece que estão sendo forçados, 
até mesmo pra conseguir recursos até pra eles mesmos, eles estão ali, mas 
estão desesperados pra ir embora. É um povo que ninguém sabe o que é que 
querem da vida, não. Então a gente tá acreditando assim, a cooperativa vai 
começar a pegar uma senhora, uma jovem, tá vindo uma jovem aqui da Zona 
Norte, todo dia ela vem, pra pegar algumas aulas aí. É uma pessoa que quer, 
então é esse tipo de gente que a gente vai começar a pegar. 

 
N- Esse perfil, né? 

 
J- Você quer? Não, eu não vou pra reunião, não sei o quê. Então não quer 
não? Porque se eu quero, Nilton, eu faço, procuro ver, espero meio dia por 
alguém, porque eu tô precisando. Nesse dia eu me chateei com a turma 
porque a gente tinha marcado lá com o Crédito Natal pra eles vim dá uma 
palestra pra eu, pra ver se tinha alguém precisando de crédito, de quem 
quiser empréstimo. Aí quando deu duas e meia, marcou de duas horas, aí 
tava todo mundo avexado logo, porque eu queria ir no banco, porque eu 
tinha uma reunião marcada pras três horas, e não sei o quê e eu tenho um 
compromisso... E já queria ir embora, vocês... Aí depois eu digo tá certo, 
dispensei todo mundo, digo agora vocês vão ver o dia que eu vou chamar pra 
vocês porque não pode, quem precisa é vocês não é eu não, e parece que a 
gente faz a coisa obrigada. É um grupo bom, sabe fazer. 

 
N- Aquele grupo, assim, daquelas informações que você me passou, aquelas 
informações sobre os cooperados, se não me engano, existem dezesseis 
pessoas, dezesseis nomes, não é? Desse grupo de dezesseis pessoas, quantos 
ainda se encaixariam nesse perfil que é exigido pra participar da 
cooperativa? 
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J- Tem uns seis ou sete por aí. Porque cooperativa é muito desgastante, você 
vacilou com a cooperativa, vai embora, mas são eles que fazem a 
cooperativa, né? Eu também reclamo muito assim, mas... Talvez por falta de 
informação, de estrutura, de alguém lá com a voz mais forte pra dizer, como 
eu já tô há muito tempo com eles, já ficou aquela coisa assim de amizade e 
não tem mais aquela autoridade de dizer assim: não faça isso, e não fazer. 
(Informação verbal) 
 

A irregularidade de reuniões que não sejam destinadas para a realização de 

pagamentos, para definir estratégias específicas de produção ditadas pela demanda ou para 

agendar participações em eventos, alimenta a falta de entendimento entre os próprios 

participantes sobre os princípios básicos do cooperativismo4, e a respeito do funcionamento 

do espaço. O sistema estabelecido para a autogestão de uma cooperativa implica num 

conjunto de compromissos e responsabilidades dos associados envolvendo participações 

efetivas em reuniões e no acompanhamento democrático das decisões registradas em seu 

estatuto social. Mesmo com o estímulo à capacitação profissional motivada pela participação 

em cursos direcionados à área de gestão empresarial, práticas de controle administrativo e 

divisão de recursos exemplificam novidades um tanto complexas se pensarmos nas limitações 

impostas pela deficiência no grau de escolaridade apresentado pelos artesãos, criando espaços 

para mal-entendidos, improvisações, animosidades e suspeitas de má administração. É 

importante ressaltar que no período da experiência de campo, eventuais rivalidades entre os 

oleiros cooperados e os que não o são sempre emergiam veladas sem nunca chegar a 

confrontos diretos. Queixas, insatisfações ou observações pessoais eram ocasionalmente 

manifestadas na minha presença, mas aos poucos fui percebendo que todos se conheciam e se 

relacionavam de alguma forma, quando se encontravam mantinham normalmente boas 

relações. A situação parece ter se estabelecido ainda na época de seu processo de implantação 

na comunidade: 
 
Não me associei! Porque disseram que ia ser melhor, que ia ter material 
grátis pro povo trabalhar, ia ter um plano de saúde, assim quando precisar de 
uma consulta, remédio, uma coisa mais fácil, e nada disso foi cumprido. 
Aí eu também não me toquei, tô trabalhando no que é da gente mesmo, pra 
gente mesmo, o que fizer, por bom que seja, não que seja trabalho que dá 
assim pra comprar tudo, graças a Deus dá comprar comida! Compro a 
comida porque os ganhos são poucos. Numa semana, se aparecer melhor, na 
outra não dá, pra se vender toda semana ter o seu dinheiro não dá, só dá pra 

                                                
4 Conjunto de regras empregadas originalmente na cidade inglesa de Rochdale, em 1844, por um grupo pioneiro 
de trabalhadores demitidos de seus empregos e responsáveis pela organização da primeira cooperativa. Esses 
princípios, atualizados em 1995 pela Associação Cooperativa Internacional, em Manchester, Inglaterra, 
fundamentam a atuação das associações cooperativas em todo o mundo. São eles: adesão voluntária e livre; 
gestão democrática pelos membros; participação econômica dos membros; autonomia e independência; 
educação, formação e informação; intercooperação e interesse pela comunidade. (CRÚZIO, 2005, p.25) 
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pessoa vender alguma coisa com quinze dias, por quinzena. Aí pronto, e os 
ganhos são fracos mesmo, que a gente trabalha mais pras feiras, assim com 
panela, pote, prato, que é mais vendável. 
Mas ali, aquilo ali não dá certo, porque o povo diz que só tem uma lá que 
quer mandar em tudo. Aí ninguém quer fazer, né? Tem que ter a união, mas 
não tem a união, não adianta! 

 
Artesã, 44 anos, não-cooperada. (Informação verbal) 

 

Em um estudo minucioso sobre o artesanato potiguar, desenvolvido no Estado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Movimento de Integração e 

Orientação Social (MEIOS) , entre 1999 e 2000, o trabalho dos técnicos levanta uma situação 

pouco animadora quanto à eficiência das cooperativas artesanais. 

 
O grau de associativismo permanece relativamente baixo: há de se constatar 
que poucas pessoas fazem parte de cooperativas ou grupos de produção, 
embora um número maior participe de associações. No entanto, essa 
“participação” permanece meramente formal e muitas vezes não redunda em 
real engajamento na vida associativa. O papel das associações é muito mais 
de apoio à produção e comercialização do que de incentivo à prática da 
cidadania. Em depoimentos coletados pelos aplicadores, as artesãs se 
queixam do pouco empenho das organizações, mas reconhecem também que 
pouco participam da vida da associação e muitas vezes desconfiam de sua 
capacidade de gerar melhoria para a comunidade. Esta desconfiança 
encontra-se em todos os ramos de atividade, até nos mais organizados. 
Importante salientar o baixo grau de empreendedorismo neste setor de 
atividades. Poucos foram os casos em que a produção está organizada de 
forma empresarial, apesar do sucesso de várias micro-empresas, estruturadas 
e legalizadas, que empregam artesãs e exportam a sua produção. A maioria 
dos artesãos não tem ou não desenvolveu uma visão de “seu negócio”, 
fazendo o de sempre, sem se atualizar ou sem procurar adequar o produto ao 
gosto do consumidor. Poucos são os casos de criatividade em termos de 
“design” (desenho da peça) ou oferta de novos produtos, mais ao gosto do 
público. (VALÉRY, 2001, p.48).  

 

Esse ponto elementar também abre lacunas para questionarmos como na realidade 

estão sendo considerados os projetos que influenciam nos modos de viver das populações, 

aparentemente livres de uma análise significativa sobre as particularidades do perfil 

sociocultural apresentado pelas comunidades, sem proporcionar discussões ou 

esclarecimentos satisfatórios sobre os procedimentos a serem estabelecidos, alheios às 

prioridades e expectativas do grupo envolvido nessa ação. Canclini (1994, p.80) critica a 

miopia das políticas dos programas de artesanato ao desconsiderar outras instâncias que 

caminham junto com a produção material: “a ausência de uma visão global, econômica, social 

e cultural é a causa do fracasso das políticas voltadas para o artesanato que são concebidas 
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apenas como uma modernização técnica.” Bosi (1987, p.44) é mais enfático ao destacar a 

posição do Estado diante das manifestações populares: “O que o Estado deve fazer com a 

cultura popular? O primeiro pensamento que me ocorre é drástico: não fazer nada! Cultura 

popular é a cultura que o povo faz no seu cotidiano e nas condições em que ele a pode fazer.” 

Considerando-se tratar de um modelo estratégico pensado para gerar benefícios econômicos e 

em conseqüência garantir melhorias na situação social das pessoas, não seria justificável a 

concepção de um descompasso entre o privilégio auferido na otimização dos serviços e da 

produção, subtraído de uma atenção mais cuidadosa a quem é responsável por movimentar a 

linha de frente desse processo. O sistema de formação de cooperativas e associações 

artesanais é incentivado em todo país como possibilidade de transformação positiva na 

qualidade de vida de muitas comunidades, afastando seus componentes da ociosidade e da 

situação de pobreza por intermédio da valorização do trabalho que realizam. 

O panorama, ultimamente parece despertar o interesse dos pesquisadores no Brasil, 

dois casos recentemente estudados oferecem leituras diferenciadas. Num deles as opiniões e o 

contexto cultural dos artesãos são prioritários para a aceitação e desenvolvimento dessas 

medidas, situação descrita por Ricardo Gomes de Lima (2006) na tese desenvolvida sobre a 

louça decorada do povo do Candeal em Minas Gerais no outro, a preocupação com o alcance 

das intervenções nas comunidades oleiras sinaliza exatamente para a fragilidade na 

incorporação dessas dimensões ao enfatizar de modo exacerbado a função puramente 

econômica do objeto artesanal, como o fez Danielle Moura de Araújo (2006), em sua 

dissertação sobre as ceramistas cearenses da comunidade do Tope, em Viçosa. Situação 

análoga encontra-se em Santo Antônio, lá, a mudança viabilizada pela inserção do modelo da 

cooperativa, e esta, mesmo desprovida de uma estrutura ideal, colabora para o prosseguimento 

da atividade, porém, passados treze anos, não obstante ter assegurado a divulgação dos 

produtos e agido com soluções para estimular o incremento da atividade artesanal, parece não 

ter refletido em melhorias visíveis na vida de seus associados: 
Hoje eu tô todo descontrolado financeiramente. Vou assumir sozinho aquela 
cooperativa, porque as pessoas não conseguem ter responsabilidade. Aí 
acabou botando nas minhas costas, até hoje praticamente não tenho nenhum 
patrimônio, em vista dessa função de ser presidente, de ser coordenador, de 
ser faxineiro, de tudo eu faço um pouco ali. Aí tô tentando ver se eu me livro 
agora, se não, se passar mais cinco anos, eu não vou resistir mais, vou me 
acabar defendendo aquilo ali sozinho. Que a gente agora tá tentando ver se 
acaba com isso, porque eu já estou esgotado. 
 
Zé Santana (Informação verbal) 
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Na ata de constituição da cooperativa, datada de 15 de maio de 1995, 21 pessoas 

citadas assinaram o documento. Apenas seis delas são identificadas profissionalmente como 

artesãs. As demais possuem atividades diversas, entre as quais aparecem funcionários 

públicos municipais, donas de casa e uma socióloga. A justificativa apresentada para o 

número reduzido de artesãos envolvidos na criação de um espaço dedicado à atividade 

artesanal foi a urgência para a legalização da proposta. A previsão seria de que, aos poucos, 

após o início de seu funcionamento, o ambiente receberia por fim o grupo para o qual foi 

destinado. Em abril de 2006, depois de certa insistência, Zé Santana apresentou-nos uma 

listagem mais atualizada, manuscrita em uma folha de caderno, na qual apareciam quatorze 

nomes, de cinco mulheres e nove homens, representando o total de cooperados. Para garantir 

maior fidelidade sobre esse dado, solicitamos algumas vezes participar de reuniões 

envolvendo todo o grupo. Jamais obtivemos êxito nesse sentido; adiamentos sucessivos 

terminaram por frustrar nossas expectativas, ocasionando contatos sempre individuais ou com 

grupos de, no máximo, cinco pessoas. A quase totalidade dos associados é composta por 

pessoas residentes em Santo Antônio. 

 

3.1 NOVOS MÉTODOS, NOVOS INSTRUMENTOS 

 

No processo de elaboração da louça, foram incorporados novos materiais e técnicas de 

produção. Entre elas, os tornos manual e elétrico, placas de gesso, palhetas de aço, fios de 

nylon, placas de cerâmica, forno elétrico, plaqueira e maromba para amassar (no período em 

que foi iniciada a pesquisa, a chegada desses últimos instrumentos gerava expectativa, pois só 

chegariam em alguns dias). Os fornecedores do barro não impedem o acesso à matéria-prima, 

cabendo aos artesãos pagarem o frete para o transporte. O material é todo guardado na 

cooperativa, juntamente com a lenha para a queima. Sobre essa fase final da fabricação da 

louça, adiantamos que a descreveremos em detalhes no capítulo 3, sobre as “casas do barro”, 

pois na COPAP, por ser realizada igualmente em forno a lenha, não há nenhuma variação 

significativa em relação aos procedimentos observados nos espaços familiares. Parte do 

processo da queima, no entanto, foi um momento importante para observar os 

relacionamentos estabelecidos entre cooperados e não-cooperados.  

É importante ressaltar que, no período da experiência de campo, contingentes 

rivalidades entre os oleiros sempre emergiam veladas, sem nunca chegar a confrontos diretos. 

Queixas, insatisfações ou observações pessoais eram ocasionalmente manifestadas em nossa 



 
 

70

presença, mas aos poucos fomos percebendo que todos se conheciam e relacionavam-se de 

alguma forma; quando se encontravam, mantinham normalmente boas relações.  

Uma prática recorrente logo pôde ser acompanhada: a queima é dividida, por não 

haver fornos suficientes para queimar a produção de todos, pois parte dos ceramistas não 

dispõe desse recurso ou, quando recebem grandes encomendas, ultrapassa o limite da 

capacidade dos próprios fornos. Para isso, são estabelecidos acordos prévios, que podem 

envolver a partilha da louça, a aquisição de materiais ou a prestação de serviços, conforme a 

decisão do proprietário do forno e a disponibilidade de quem solicita o serviço. Na ocasião, os 

objetos são deslocados para os locais escolhidos. A manutenção dessa prática também se 

repercute vantajosa para quem deixa a louça para queimar, pois economiza tempo e fica isento 

da obrigação de administrar os dois processos que habitualmente compõem a queima e que, 

juntos, consomem um período de aproximadamente oito horas. 

As inovações convivem com procedimentos e instrumentos de trabalho rudimentares 

empregados na modelagem manual. Observamos a prática de amassar o barro, o uso de pedras 

para polimento (seixos), a enxada para cortar a matéria bruta, o emprego da palheta de cabaça, 

pano de rede para dar acabamento, sabugo de milho, pedaço de mangueira plástica e 

“pauzinho” (espátula caseira adaptada).  A produção não é sazonal, mas acentua-se entre os 

meses de outubro e fevereiro. As peças utilitárias destacam-se, sobrepondo as decorativas. Por 

dia, são produzidas cerca de 150 a 200 peças médias ou 300 pequenas, sendo a panela a peça 

mais produzida. A queima ocorre normalmente da quinta para a sexta-feira. A mudança no 

desenho das peças é conseqüente de “cursos” ministrados por técnicos ou artistas plásticos, 

inclusive de procedência estrangeira (Bolívia, Espanha), ação promovida principalmente pelo 

SEBRAE. (Retornaremos ao tema mais adiante). Quem compra as peças vem até a 

cooperativa e faz o transporte por conta própria. O custo dos objetos varia de R$ 1,00 a R$ 

400,00; as mais comuns são cotadas entre R$ 1,00 e R$ 5,00. Três mulheres trabalham com 

cerâmica na cooperativa. Entre elas, tivemos mais contato com Maria do Socorro Marreiros 

(Lia), por residir próximo ao local e por ser aquela que mais circulava pelo espaço nos dias 

em que podíamos nos deslocar para Santo Antônio a fim de desenvolver a experiência de 

campo. 

Para suprir as necessidades atuais da cooperativa, aproximadamente a cada dois meses 

são adquiridas “carradas” de barro, areia e goma de rio5 (a quantidade corresponde à 

capacidade de carga de uma caçamba para cada material). Não existem fornecedores fixos, 

                                                
5 Nome dado pelos artesãos a um dos antiplásticos utilizados para a obtenção da massa para a modelagem. Sua 
aparência assemelha-se a um tipo de areia composto por grânulos finíssimos e de aspecto brilhante.  
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havendo dependência da disponibilidade de transporte, serviço e materiais. O barro, porém, 

sempre é proveniente dos barreiros próximos à localidade chamada Coqueiros, vizinha a 

Santo Antônio. As despesas com a aquisição das matérias-primas são divididas igualmente 

entre os cooperados. O consumo de lenha equivale a cerca de oito a dez metros cúbicos por 

mês, e a divisão do barro, apesar de adquirido em conjunto, varia conforme a produção do 

artesão. Aquele que produzir mais terá maior acesso ao material, enquanto o que produzir 

menos receberá uma quantidade menor. Esse fato foi questionado por alguns cooperados, que 

não entendem a situação determinada como norma pelo presidente da cooperativa. Para a 

queima das peças, é paga ainda uma taxa individual de R$ 5,00 a R$ 10,00, relativa ao espaço 

que a louça ocupará no forno. No momento da venda, a distribuição é feita de acordo com a 

produção de cada um, sendo que 80% dos lucros permanecem com o artesão e 20% são 

destinados à cooperativa. À parte desse sistema, entre os cooperados são estabelecidos 

acordos para a partilha da louça, quando precisam dividir o trabalho. Pudemos observar tal 

situação entre os artesãos Sandro e Lia, envolvendo uma encomenda de panelas: a modelagem 

das panelas feita no torno de pé por Sandro foi complementada pela adição manual das “asas” 

ou alças feitas por Lia; ao final, de cada dez panelas modeladas por Sandro, duas ficaram sob 

propriedade de Lia. Ela, para diferenciar suas peças das demais, acrescentou-lhes alças 

diferentes daquelas que seriam comercializadas por Sandro. 

Como ambiente onde as influências da modernidade são mais visíveis no processo de 

elaboração do artesanato de barro, em Santo Antônio observa-se claramente, além das 

“sugestões” externas vinculadas às exigências da clientela refletidas nos novos modelos dos 

objetos, a incorporação definitiva de instrumentos utilizados para a modelagem da louça, 

distintos daqueles empregados nos espaços em que ela é confeccionada manualmente. São 

exemplos a palheta de aço ou espátula, o fio de nylon, o forno elétrico, a maromba, a 

plaqueira e o torno elétrico (instrumentos observados na COPAP em 2003, adquiridos para 

uso na cooperativa). Os três últimos também circulam deslocados por Zé Santana para o “Pote 

de Barro”, empresa particular de sua propriedade. Questionado sobre tal atitude, o artesão 

explicou tratar-se de “outro pólo de produção da cooperativa”, ressaltando não haver 

restrições ao acesso dos associados a esses equipamentos, justificativa sustentada pela livre 

circulação dos cooperados pelos dois espaços. Esse ponto de vista é novamente revelador de 

como os artesãos percebem a cooperativa, reforçando em parte a desobediência ao modelo de 

cooperativa admitida pelo grupo. Sua adaptação a conveniências particulares sem 

questionamentos contradiz o rigor de uma conduta que se requer em consonância com a 

coletividade. 
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Figura 45 – Uso da palheta de aço e do fio de nylon no processo de modelagem no torno 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Retornando à inclusão das novas tecnologias, a palheta de aço é usada somente no 

processo de modelagem no torno (elétrico ou de pé). No contexto em questão, não é adquirida 

no mercado, sendo normalmente confeccionada por um ferreiro, em metal que não enferruje e 

sob as instruções do ceramista, que determina suas dimensões. Difere da palheta curva de 

cabaça, utilizada apenas na modelagem manual para alisar o interior das peças; por esse 

motivo, não a substitui. A palheta de aço é plana, com suas arestas arredondadas e, ao 

contrário, é usada no interior e exterior da peça durante o processo de modelagem com o torno 

em movimento; serve para definir os detalhes das bordas, afinar a espessura das paredes dos 

objetos e facilitar a feitura da forma boleada das peças. 

      O fio de nylon é passado na base da peça ao término de sua modelagem, ainda com o 

torno em movimento, para descolá-la com mais facilidade do disco de ferro (parte superior do 

torno que recebe a massa de argila). Antes de seu uso, arranjava-se um arame fino para tal 

função. 

       
 

 

 

O torno, instrumento desconhecido pela olaria das Américas antes de sua introdução 

pelos colonizadores europeus (PROUS, 1992, p.92), possui emprego modesto nos centros de 

produção da cerâmica artesanal se comparado às técnicas manuais legadas pela herança 

indígena. Referimo-nos ao torno de pé, construído artesanalmente, composto por uma mesa 

ou bancada de madeira que apóia um cilindro de ferro conectado na parte inferior por uma 

roda ou “rodão” de madeira, sobre a qual o ceramista imprime força física, empregando os pés 

para impulsioná-la, fazendo-a girar; na parte superior, um disco de ferro de menor proporção 
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movimenta-se no mesmo sentido, por influência do esforço dos pés no rodão; é sobre o disco 

que o oleiro deposita a porção de barro necessária à confecção da peça desejada. 

A tecnologia do torno otimizou expressivamente a quantidade de objetos produzidos, 

pela agilidade que caracteriza esse processo de modelagem da louça. Os tornos elétricos são 

industrializados, movidos à eletricidade e mais compactos que seus equivalentes artesanais. 

Poupam a energia corporal do oleiro, por dispensar o controle da velocidade feito pelos pés; 

um motor substitui a tarefa, cabendo ao artesão apenas controlar a pressão em um pedal 

situado em sua base. Como solução aproveitada para desprender mais facilmente os objetos 

modelados sobre o disco metálico, os artesãos sobrepõem-lhe uma placa circular de gesso, 

fixada com pequenas porções de argila. O uso dessa técnica é originário do contato dos 

cooperados com a realidade das grandes feiras de artesanato existentes no país. Em uma delas, 

ceramistas da cidade pernambucana de Trancunhaém teriam transmitido-lhes o conhecimento, 

prontamente assimilado. É importante ressaltar que, para a modelagem no torno, não se 

acrescenta areia ao barro, somente a goma de rio. Um dos ceramistas prefere eliminar 

totalmente a presença desses elementos, trabalhando com a argila pura. 

Os primeiros tornos foram introduzidos em Santo Antônio em 1994, por José Ramos 

da Silva (Seu Ramos, como é mais conhecido), que os trouxe da cidade de São José de 

Mipibú/RN. Sua vinda coincide com o ano de fundação da Cooperativa. Seu Ramos era 

construtor de tornos de pé. Ele confessou que antes dessa época havia somente um único 

torno na cidade, localizado na residência de D. Chiquinha Felipe, presente dado pelo artista 

plástico Carlos José como um incentivo para que ela pudesse melhorar o acabamento dos 

galos de louça que confeccionava. D. Chiquinha, contudo, nunca chegou a utilizá-lo 

devidamente; no máximo, no momento de finalizar as peças, dispunha-as sobre o disco, 

girando-o, o que lhe facilitava a visualização dos objetos. Ele conta ainda que tentou ensiná-la 

a manusear o torno, mas ela nunca conseguiu. Os tornos de pé existentes na COPAP foram 

confeccionados por ele. Um desses tornos foi responsável por iniciar José Santana nessa 

técnica, enquanto ainda pertencia à cooperativa. No princípio do funcionamento da 

cooperativa, a modelagem das louças era dividida entre os dois ceramistas, ficando Seu 

Ramos com a lida no torno, e José com a técnica manual. Em 2003, voltando da cidade de 

Caicó/RN, onde ministrava um curso de modelagem no torno, Seu Ramos foi vitimado por 

um acidente automobilístico, quebrando o fêmur. Em conseqüência, uma de suas pernas desde 

então perdeu a força necessária para trabalhar com esse tipo de instrumento. Sensibilizado 

com sua situação, o Sr. João Batista de Melo Filho, então prefeito da cidade de Cerro-

Corá/RN, doou-lhe um torno elétrico, e é esse torno que, desde então, ele vem utilizando para 
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Figura 46 – Exemplo de torno de pé (COPAP) e modelagem no torno de pé com detalhe da ação do 
ceramista no rodão 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 47 – Sr. Ramos, pioneiro na confecção e uso dos tornos em Santo Antônio, placa de gesso e 
torno elétrico no atelier e o Pote de Barro 
Fonte: Foto do autor (2006) 

produzir sua louça. Esse período marca igualmente seu afastamento definitivo da cooperativa, 

insatisfeito com problemas relacionados à gestão e atrasos de pagamentos. Apesar de morar 

praticamente vizinho a COPAP, o artesão prefere trabalhar por conta própria.  

Historicamente, os tornos representam uma inovação. Os únicos exemplares 

localizados na comunidade encontram-se na COPAP (dois tornos de pé), no atelier Pote de 

Barro (um torno elétrico adquirido para a COPAP) e na oficina doméstica de seu Ramos, ex-

associado (um torno elétrico). A presença do torno elétrico em Santo Antônio é ainda mais 

recente: o ano de 2003 assinala seu ingresso no processo de fabricação da louça. 
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O relato a seguir, feito por uma artesã que abandonou o ofício, acostumada ao uso da 

técnica manual e admitindo um razoável declínio da atividade nos últimos anos, é muito 

esclarecedor para compreendermos como a inserção da tecnologia do torno via cooperativa 

contribuiu para alterar o modo de elaboração da louça na localidade. 

 
Não, eu acho que quando começou a cooperativa aí foi que agravou mais. Já 
estava, sabe? Agora agravou mais, até porque o torno, a peça no torno, você 
sabe como é, é muito melhor do que a gente que faz na mão. E no torno você 
faz cem, duzentas num dia! É rápido, de repente você faz aquele monte e 
deixa porque sei que lá é lotado de peças, e na mão não, você vai e pega 
umas dez vezes na mesma peça! Aí é diferente, você faz cinqüenta peças, 
mas passa a vida todinha pra deixar ela prontinha e no torno não, fez tá 
pronto, é diferente, né? Enquanto a gente faz aqui cinqüenta numa semana, 
eles faz quinhentas ou mais lá. Aí pronto, o pessoal vem, vai comprar lá 
porque já tá pronta, torneada, em tudo é diferente da gente. (Informação 
verbal) 

 

A maromba é um instrumento empregado para a compactação da massa argilosa no 

processo necessário à sua preparação para a modelagem. Sua função é produzir bolões de 

argila e promover a quebra de pequenos grânulos que são encontrados no barro 

freqüentemente. Lembremos que, ao chegar ao espaço de elaboração da louça, o barro em 

estado bruto nunca está pronto para ser usado; precisa ser molhado, cortado com enxada e 

pisado6 (método exaustivo em que lhe são acrescidos areia e goma de rio, elementos 

antiplásticos geralmente empregados em Santo Antônio) até a obtenção de uma massa macia, 

que se desprende das mãos, nem muito úmida, nem seca demais. Em seguida são eliminadas 

as impurezas, normalmente restos de matéria orgânica e pedras, incompatíveis com as altas 

temperaturas da queima. O relaxamento desse processo promove o aparecimento de bolhas de 

ar no interior dos objetos que, submetidos a intensa pressão, explodem no forno, o que resulta 

em grandes perdas. Como último estágio do barro antes de estar finalmente disponível para a 

modelagem, é feita novamente a compactação de porções de massa, momento em que o toque 

sensível das mãos elimina possíveis elementos estranhos que ocasionalmente ainda restem e 

tenham conseguido escapar da atenção meticulosa. Para terminar, são feitos bolões ou rolos 

de massa em uma quantidade satisfatória para o tipo de peça desejada. 

Em 2003, acompanhamos a expectativa dos artesãos com a chegada de novos 

equipamentos a COPAP, entre eles a maromba. Nunca chegamos a acompanhar seu pleno 

                                                
6 Acompanhamos o processo na COPAP e em uma das “casas de barro”, observando uma sutil diferença nos dois 
ambientes. A postura corporal dos artesãos foi absolutamente similar, amassando o barro com os pés em direção 
circular e anti-horária. Porém, enquanto na cooperativa a argila foi depositada em um tecido resistente, usado 
para forrar o chão, no outro espaço, areia peneirada foi suficiente para essa finalidade. 
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Figura 48 – Maromba e eliminação de elementos estranhos à  massa argilosa 
Fonte: Foto do autor (2006) 

funcionamento. Hoje ela é deslocada igualmente para o Atelier Pote de Barro. Nas vezes em 

que a vimos, encontrava-se em completo desuso, aguardando reparos técnicos. Possui um 

motorzinho elétrico à sua esquerda que, em operação, faz girar internamente um misturador 

metálico, situado abaixo de uma abertura acoplada a uma prensa, por onde são depositadas 

pequenas porções da massa de argila para ser compactada, saindo enfim por um bocal 

cilíndrico à direita. Comparando-se o uso desse instrumento com o método de compactação 

comumente empregado, temos a impressão de que a eficiência da máquina deixa a desejar, 

pela pouca praticidade de se manipular a mesma quantidade de massa, dada à pequena 

dimensão da abertura por onde o barro precisa ser depositado. O fato de a maromba não ter 

sido incorporada ao trabalho com a mesma facilidade e freqüência adquirida, por exemplo, 

pelo torno elétrico, sugere tal interpretação. Um registro feito em 2003 ilustra parte da reação 

dos ceramistas perante a utilização desses recursos. 

 
Outro estranhamento é observável na dificuldade dos artesãos em manipular 
a maquinaria exigida para a fabricação da cerâmica em escala pré-industrial. 
Se no passado todo o processo de elaboração da peça era instituído, hoje é 
necessária a visita de um técnico especializado para ensinar, por exemplo, 
como funciona um forno elétrico. Mesmo aqueles que foram seduzidos pelas 
novidades lamentam a ineficiência ante algumas máquinas, improdutivas se 
comparadas aos métodos tradicionais. (BEZERRA, 2004, p.29) 

 

                    

 

 

A plaqueira é uma mesa metálica com tampo de madeira, equipada com uma estrutura 

de cilindros metálicos ajustados a um controle mecânico que regula a posição dessas peças, 

assemelhando-se às máquinas usadas em pastelarias para dosar a espessura da massa. Em sua 

lateral, um componente em forma de “X”, movido manualmente, promove a passagem do 
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Figura 49 – Plaqueira e detalhes do controle usado para passar a massa 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 50 – Objetos modelados a partir da confecção de 
placas 
Fonte: Foto do autor (2006) 

barro pelos cilindros. Como o próprio nome sugere, sua função é permitir a confecção de 

placas de argila, proporcionando um acabamento mais uniforme e diferenciado. Suas 

condições atuais são as mesmas apresentadas pela maromba, citada anteriormente: encontra-

se inutilizada por apresentar um defeito no controle direito, que sustenta um dos cilindros, 

inviabilizando o alinhamento correto deles, e também está à espera de reparos técnicos para 

que possa voltar a funcionar normalmente. Como substitutivos a sua não-disponibilidade, os 

ceramistas adaptaram rolos de madeira utilizados em cozinhas para pressionar o barro e obter 

as placas. Incensários, quadros, garrafas, pires e pratos são peças confeccionadas a partir 

dessas placas. Sua produção é expressiva, vinculada aos modelos da cerâmica decorativa 

segundo o padrão “rupestre” (comentaremos esse assunto adiante, no próximo capítulo).  
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Figura 51 – Forno elétrico, COPAP 
Fonte: Foto do autor (2007) 

Como recente inovação tecnológica na fabricação da cerâmica de Santo Antônio, 

observa-se por fim a presença de um forno elétrico, objeto completamente atípico em uma 

realidade em que todos os fornos existentes na cidade funcionam à base de lenha, inclusive o 

que é responsável por sustentar a produção da louça na cooperativa. O forno elétrico situado 

na COPAP é guardado dentro de uma saleta que já serviu como escritório improvisado. É um 

forno com capacidade para queimar peças pequenas e de médias dimensões. Em comum com 

a maromba e a plaqueira, citadas anteriormente, apresenta problemas de ordem técnica que o 

impedem de funcionar normalmente. O motivo seria a queima de parte de suas resistências, 

inviabilizando sua utilização e justificando da mesma forma nosso impedimento de observar 

indícios de sua plena utilização. Seu aspecto atual não é bom, pois ele apresenta avançado 

processo de oxidação externamente. 

  De acordo com José Santana, o forno teria sido usado no período de 2003 a 2006 para 

a queima de miniaturas e pequenas peças, quando então apresentava o problema que 

finalmente o retirou de uso. O controle mais exato e gradual da temperatura e a possibilidade 

de obter testes feitos com outras composições de massa definiram um emprego muito 

específico para esse tipo de forno. Ao compararmos sua capacidade, considerando-se a 

quantidade e a diversidade observáveis na dimensão dos objetos que habitualmente são 

resultantes da atividade artesanal de Santo Antônio, revela-se pouco funcional. O tempo 

necessário para a queima não é reduzido, sendo praticamente o mesmo dos fornos a lenha 

(Aproximadamente sete a oito horas). 
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3.2 MUDANÇAS NAS FORMAS DAS LOUÇAS 

 

Alterações nos processos produtivos geram conseqüências no tipo de objeto 

manufaturado. A cooperativa foi criada com a intenção de ampliar substancialmente o 

comércio de produtos artesanais. Nesse sistema objetiva-se, a partir do trabalho do artesão, a 

geração de renda necessária para a manutenção da atividade, minimizando os efeitos dos 

períodos em que as vendas são irregulares. Os envolvidos são orientados por agentes externos 

a acolher métodos de organização coletiva, que evidenciam especialmente o aspecto 

econômico do processo que desenvolvem. Dessa forma, são capacitados para serem inseridos 

em um itinerário constituído por eventos e feiras de negócios, em que a cobrança para atender 

sem riscos a grandes encomendas define um patamar no qual é impossível contar com o 

trabalho realizado por produtores individuais. Estes, por sua vez, quando não aderem à 

proposta, são completamente desconsiderados nesse modelo de produção. Uma das estratégias 

da ação político-ideológica do Estado conforme Canclini (1983, p.84):  

 
Nas relações econômicas, selecionam os artesãos que trabalham melhor, 
dão-lhes um tratamento à parte e incentivam a concorrência entre eles. Ao 
nível político acentuam os conflitos através da distribuição de auxílios e a 
exigência da exclusividade nos acordos pessoais. Propicia-se a desconexão 
entre o indivíduo e a sociedade quando se modifica o vínculo entre os 
artesãos e os seus produtos, as sugestões de desenhos que sejam capazes de 
diferenciar as peças de cada produtor e valorizá-las no mercado.  

 

Para que as obras elaboradas pelo grupo tenham melhor aceitação e conseqüentemente 

aumentem os ganhos obtidos com as vendas, são feitas sugestões recorrentes na aparência, 

materiais ou funcionalidade dos objetos, pautadas em critérios associados à conquista do 

público consumidor. Esse aspecto é delicado, pois, se por um lado garante benefícios, como a 

divulgação do trabalho, a possibilidade de formação profissional e o sustento do produtor, 

nem sempre considera a abrangência das dimensões culturais implícitas no fazer artesanal 

desenvolvido pelos centros produtores, restringindo unicamente seu enfoque ao aspecto 

econômico e colaborando para estimular padronizações estéticas, muitas vezes opostas às 

características historicamente interpretadas como locais. O espaço da COPAP, em Santo 

Antônio do Potengi, é responsável por exemplificar nos últimos anos a realidade dessas 

transformações ocorridas naquele contexto. 

As mudanças perceptíveis nas formas dos objetos refletem hoje muito mais diretamente as 

necessidades e usos externos do que propriamente aqueles vinculados ao dia-a-dia ou à 
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história de vida do artesão. A máxima popular “casa de ferreiro, espeto de pau” pode ser 

aplicada sem constrangimentos aos lares e ambientes de trabalho dos oleiros (cooperados ou 

não), pela quase total ausência de objetos cerâmicos de uso pessoal, seja de função utilitária 

ou decorativa. Quando observamos um conjunto de imagens em que aparecem objetos 

atualmente elaborados no ambiente da cooperativa, podemos perceber “exotismos” que, de 

forma alguma, estão inseridos na realidade vivenciada cotidianamente pelos ceramistas. 

Incensários, luminárias de jardim, réchauds e quadros decorativos são exemplos de objetos 

que mais se ajustam ao perfil de um grupo social distinto, formado pelos consumidores, 

turistas em sua maioria. O consumo externo procura adequar o artesanato cada vez mais às 

suas conveniências mudando o significado dos objetos, o contato com profissionais da área do 

design e com a clientela diversificada das grandes feiras de artesanato, oportunizado por 

representantes do governo, alimentou a idéia de se realizar um trabalho “inovador” no perfil 

da louça, de aspecto e função mais complexos, afastando entre a maioria dos cooperados a 

preocupação em reproduzir ou recriar objetos que lembrem de alguma forma o repertório de 

formas antecedentes que, ao longo de décadas, contribuiu para identificar as características da 

cerâmica na localidade. Com a incorporação dos novos equipamentos supracitados, a herança 

do modelo desenvolvido pelos mais velhos com processos e produtos conhecidos e 

aparentemente distintos foi interpretada como sinônimo de “tradição”, algo desatualizado, 

fadado à estagnação e, portanto, inconciliável com a nova realidade. Talvez uma das poucas 

exceções seja a figura do galo criado por Antônio Soares, pelo caráter simbólico que passou a 

adquirir desde que foi adotada como representativa da arte popular do Estado. A imagem do 

galo foi igualmente escolhida para figurar como logomarca da cooperativa desde o começo de 

seu funcionamento. Nos últimos contatos mantidos com Zé Santana, ele transpareceu o 

objetivo de recuperar na COPAP a elaboração desse tipo de objeto, com o apoio da Prefeitura 

de São Gonçalo do Amarante. 
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Figura 52 – Objetos característicos da produção realizada atualmente na COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 
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3.3 A MÃO DO ESTADO NO ARTESANATO DE SANTO ANTÔNIO 

 

As transformações no comércio, nas técnicas e no desenho dos objetos de louça 

confeccionados em Santo Antônio do Potengi foram aceleradas pelo contato cada vez mais 

acentuado entre artesãos e agentes externos. Se a partir dos anos de 1960 a presença crescente 

dos atravessadores, intermediando as aproximações entre oleiros e consumidores, marcou 

inicialmente os desdobramentos desse processo, a década seguinte colaborou para firmar o 

comparecimento das primeiras políticas públicas destinadas ao setor na comunidade. A 

presença estatal, juntamente com a precariedade do acesso ao trabalho, às necessidades de 

consumo da população e o turismo, mantém em evidência as atividades artesanais, 

justificando um grande interesse manifesto na promoção de sua continuidade pela função 

econômica e sociocultural que simboliza. É importante lembrar que, no histórico dessas 

influências no Rio Grande do Norte, não pretendemos dar conta da totalidade dos projetos e 

ações destinados ao artesanato potiguar que porventura tenham sido praticados na região, pois 

limitamos a trajetória desse movimento especificamente à participação das instituições que 

mais concretamente atuaram na localidade, gerando em conseqüência modificações aparentes 

no trabalho e na vida dos ceramistas.  

Em 1975, a Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) 

colaborou para implantar no Rio Grande do Norte uma ação voltada para o desenvolvimento 

da inclusão social em comunidades rurais, centrada na geração de trabalho, emprego e renda. 

O objetivo central consistia em qualificar pessoas para inseri-las no mercado de trabalho, 

garantindo a geração de renda para a manutenção das famílias através do incremento de suas 

atividades produtivas. Justificou-se dessa forma a criação de um programa pioneiro de 

artesanato no Estado, pautado em princípio na identificação dos artesãos por região e 

prevendo a criação de pólos de atuação, considerando principalmente a disponibilidade de 

acesso às matérias-primas para a produção de bens e serviços na área artesanal. 

A proposta metodológica adotada pela Secretaria naquele contexto baseava-se no modelo 

associativista, pela intenção de agrupar pessoas para promover o fortalecimento da produção, 

baratear o acesso aos insumos e efetivar as vendas. A iniciativa contou igualmente com o 

apoio da Igreja Católica, instituição que colaborou sensivelmente com ações sociais no Rio 

Grande do Norte. Entre as primeiras tipologias contempladas, destacaram-se: a palha de 

carnaúba no Vale do Assu; o couro na região do Seridó; o litoral norte, com a confecção de 

artefatos feitos com materiais recolhidos do mar; e a cerâmica na região do Potengi, 

principalmente em Santo Antônio do Potengi, São Gonçalo e adjacências. 
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Porém, o programa em Santo Antônio, iniciado de forma incipiente, não chegou a evoluir. 

Segundo a opinião de um dos técnicos responsáveis por essa fase de implantação, houve 

rejeição da proposta pelos ceramistas. 

 
Há uma tradição das pessoas que não têm o hábito de trabalhar o coletivo. 
São muito individualistas, principalmente essas pessoas mais simples e que 
atuam nessa área artesanal. São muito individualistas e ainda não 
conceberam a importância do trabalho coletivo. Por isso as organizações não 
tiveram sucesso, o sucesso esperado, e perdura ainda essa dificuldade de 
amadurecimento da cultura, de que trabalhar o coletivo é importante. 
Técnico da SETHAS (Informação verbal) 
                                                           

          

O histórico de parceria entre a Igreja Católica e o Estado, herdado do século XIX na  

organização dos primeiros passos da modernidade, em função da defesa de políticas e 

programas sociais, encontra seus primórdios na primeira fase do cooperativismo potiguar, a 

partir dos anos 20, com a Comissão de Cooperativismo de Crédito, o objetivo das Caixas 

Rurais consistia na facilitação de acesso ao crédito para pequenos agricultores (LUCENA, 

2000). 

O desenvolvimento dessa colaboração com o governo destaca especialmente já a partir 

do final dos anos 1940 o combate às desigualdades sociais em solo potiguar. Suas 

preocupações compreenderam os efeitos conseqüentes da 2ª Guerra na população da capital e 

adjacências e principalmente os danos causados pela severidade dos longos períodos de 

estiagem no interior, situação que envolveu grandes esforços da Igreja, pois, naquele período, 

a maior parte da população residia na zona rural, apresentando graves limitações, que 

abrangiam desde a escassez de água e alimentos, bens essenciais à sobrevivência, até entraves 

econômicos, confrontos pela posse de terras, exploração do trabalho por latifundiários, altos 

índices de analfabetismo e desinformação sobre hábitos de higiene e saúde. 

As décadas de 1950 e 1960 representaram um acentuado período de crescimento das 

práticas sociais da Igreja no Rio Grande do Norte, alcançando inclusive projeção nacional e 

internacional. À frente, Dom Eugênio Sales, identificado plenamente com o ambiente rural, 

pois pretendia em princípio ser agrônomo, idealizou e contribuiu diretamente com um 

conjunto de ações significativas desempenhadas pela Arquidiocese, trabalho denominado de 

Movimento de Natal, desenvolvido de modo independente, porém, em sintonia com o Serviço 

de Extensão Rural do Rio Grande do Norte. As idéias e iniciativas coordenadas por D. 

Eugênio resultaram na organização de Sindicatos de Trabalhadores Rurais, na criação da 

Campanha da Fraternidade e no incentivo à formação de missões rurais, socializando o 
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modelo de cooperativismo e estimulando o acesso à educação básica como estratégias 

pensadas para a melhoria das condições de vida das populações desfavorecidas e 

marginalizadas. 

Dessa época, e conseqüente da missão rural, veremos surgir a primeira e mais antiga 

cooperativa de artesãos do Estado, formada exclusivamente por mulheres e especializada na 

produção de objetos confeccionados em sisal e palha de carnaúba, conforme atesta o 

depoimento da Sra. Ruth dos Santos Medeiros, auxiliar de escritório da COPALA. 

(Cooperativa dos Produtores Artesanais do RN Ltda.):  

 
A cooperativa foi fundada em 30 de outubro de 1963. D. Eugênio era bispo 
na época aqui em Natal e tinha a missão rural. Tinha a missão rural, ele 
vendo a necessidade da mulher do campo ociosa, então ele fundou a 
cooperativa, que era duas instrutoras: D. Maria da Glória de Paiva Oliveira e 
Margarida Paiva de Oliveira, infelizmente já falecida. Então daí surgiu a 
cooperativa. De início foram vinte sócias. 
Porque nós só temos sócias mulheres, certo? E ele vendo a ociosidade delas 
então fundou a cooperativa. Com essas duas instrutoras que eram 
funcionárias do MEC e que era da missão rural, aí pronto, foi fundada a 
cooperativa com o nome de Cooperativa dos Produtores do Litoral Agreste 
Ltda. Porque ela ficou abrangendo só o litoral agreste. Quando foi em 1977, 
teve que haver uma expansão para todo Rio Grande do Norte, aí foi mudada 
a razão social para Cooperativa dos Produtores Artesanais do Rio Grande do 
Norte Ltda. , COPALA, a sigla COPALA. (Informação verbal) 

 
 

A cooperativa, vinculada unicamente à Igreja, já reuniu 3.000 cooperadas e atualmente 

conta com 581 em plena atividade. A cerâmica de perfil utilitário chegou a figurar como 

tipologia no catálogo da Copala, mas, aos poucos, foi abandonada em função do desinteresse 

do público por esse tipo de objeto (no caso, aparelhos de jantar) e do êxodo rural, situação que 

assinalou o afastamento gradativo das ceramistas da atividade. A produção era originária da 

localidade de Redenção, município de Santo Antônio do Salto da Onça. Não há nenhum 

indício da comercialização da louça de Santo Antônio do Potengi em seu histórico.  

Apesar de anterior à implantação do primeiro Programa Nacional de Desenvolvimento 

do Artesanato (PNDA), estabelecido pelo decreto N°. 80.098, de 08 de agosto de 1977 e 

regulado pelo Ministério do Trabalho, de acordo com o depoimento do técnico da SETHAS, 

participante direto da ação iniciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, havia conexões, 

convênios e orientações do governo federal. Ao PNDA, em 13 de março de 1979, foi 

sucedido um outro decreto, de número 83.290, para categorizar os produtos artesanais e 

reconhecer a atividade profissional do artesão.      
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Posteriormente, a elaboração do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), em 21 de 

março de 1991, na esfera do extinto Ministério da Ação Social, passou a direcionar a atuação 

norte-rio-grandense. Finalmente, com a publicação do Decreto nº 1.508, de 31 de maio de 

1995, o PAB tornou-se responsabilidade do Ministério da Indústria, do Comércio e do 

Turismo, assumido a seguir, em sua jurisdição, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior (MDIC).  

Em linhas gerais, o programa nacional, consolidado pelas coordenações estaduais, tem 

por finalidade ordenar e ampliar atividades que proponham valorizar o artesão, elevando o seu 

nível sociocultural, profissional e econômico, desenvolvendo estratégias para a promoção e 

divulgação do artesanato brasileiro. Como desafio central, tenta unificar oportunidades para a 

geração de trabalho e renda, inserindo os produtores numa lógica de mercado com perfil 

altamente competitivo, interferindo diretamente em todas as fases do processo produtivo 

como estratégia para viabilizar tal inclusão. Ao mesmo tempo, requer a preservação da 

identidade cultural brasileira, manifestada no momento de elaboração dos produtos artesanais, 

evidenciada como diferencial para agregar valor econômico e simbólico aos objetos. 

No presente, a atuação da Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social 

do Rio Grande do Norte para o setor artesanal ocorre por intermédio do Programa Estadual de 

Artesanato (PROART), dando continuidade à política de organização de associações e 

cooperativas e enfatizando a qualificação, divulgação e comercialização do artesanato 

potiguar, em total consenso com as diretrizes estabelecidas pelo Programa do Artesanato 

Brasileiro. Estima-se que atualmente existam mais de 40 mil pessoas sobrevivendo 

especificamente da atividade artesanal no Estado. O PROART encontra-se em todas as 

regiões, operando em parceria com órgãos federais, estaduais, municípios e agências não-

governamentais. Sua atuação resultou em um cadastro que reúne mais de 10.000 artesãos e 

quase 150 cooperativas e associações. A via de implementação das atividades nos municípios 

é favorecida por intermédio dos prefeitos, primeiras-damas e secretários de ação social, 

colaboradores que oferecem um diagnóstico inicial sobre as tipologias mais disponíveis por 

região, além dos traços culturais distintivos perceptíveis nas práticas artesanais.  

O programa pretende estimular principalmente a capacitação profissional do artesão, 

priorizando informações que lhe permitam gradativamente adquirir autonomia e administrar 

por conta própria sua atividade. As orientações compreendem o acesso ao cadastramento pela 

carteira de artesão, estratégia estabelecida como auxílio para a admissão do cadastrado em 

cursos dirigidos às associações e cooperativas, envolvendo desde o melhor aproveitamento 

das matérias-primas abundantes nas localidades, noções básicas sobre gestão empresarial e 
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vendas; socialização de técnicas produtivas; direito a descontos sobre impostos; aquisição de 

matérias-primas; até a divulgação efetiva do trabalho, a partir de participações regulares em 

um circuito constituído por exposições e feiras de negócios destinadas ao setor em território 

nacional e internacional. Sobre a importância da carteira do artesão, nos contatos que 

mantivemos com o grupo de ceramistas, somente um deles comentou a respeito. Ele portava-a 

mais por curiosidade do que como um documento necessário para garantir qualquer benefício. 

A participação nesses eventos sugere avaliações constantes dos técnicos do PROART, 

juntamente com os artesãos, sobre a “qualidade” ou o acabamento dos produtos 

manufaturados a serem expostos. Durante a pesquisa, os critérios empregados para a definição 

desse aspecto não chegaram a ser suficientemente esclarecidos, surgindo como uma das 

inquietações para o desenvolvimento das ações do programa junto aos artesãos, como 

podemos verificar mais de uma vez no discurso da sua representante no Estado. 

 
Então, a gente trabalha muito a qualidade, a gente sempre tá orientando eles. 
Na avaliação que a gente faz com os artesãos a gente procura sempre avaliar 
e a gente sempre está acompanhando os produtos, porque a gente participa 
de eventos. Hoje chegou algumas peças de uma associação aqui e eu já 
liguei pra ela melhorar o acabamento. Tem algumas coisas que a gente 
sempre tem que estar pedindo que elas melhorem, né? Que elas criam peças 
que quando a gente vai ver tem um acabamento ruim, então a gente tá 
sempre orientando. 
 
Porque existem alguns eventos que tem critérios que o produto tem que ser 
extraído da natureza e tudo, então alguns ficam receosos pela qualidade, 
então a gente sempre está encaminhando para a qualificação. Então não é 
dificuldade, a gente sempre está deixando alguns para que eles melhorem, 
orientando e em alguns eventos a gente deixa de levar, porque não tem 
qualidade e tudo, mas a gente tem que estar orientando isso. (Informação 
verbal) 

 

O trabalho dos artesãos acumula nova significação social, ao ser apresentado nos 

eventos de forma homogênea como artesanato potiguar ou brasileiro sendo previamente 

submetido à apreciação ideológica do Estado que, atuando como intermediário, decide o que 

deve ou não ser agradável ao consumidor, contudo, não sem antes abrir a justa perspectiva de 

uma chance de “melhorar” aquilo que é “imperfeito” ou “ruim”, posta diante do produtor 

como alternativa para que o mesmo reconheça e se adapte finalmente ao padrão aceitável.   

A participação do PROART em Santo Antônio do Potengi proporcionou a 

implantação de uma das oito centrais do trabalhador existentes no Rio Grande do Norte em 

São Gonçalo do Amarante. As centrais foram criadas pelo Governo do Estado para prestar 

serviços de assistência social e jurídica e disponibilizar cursos profissionalizantes de acordo 
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com as necessidades regionais dos trabalhadores. De acordo com Kátia Faria Collier de 

Oliveira, Coordenadora do Programa de Artesanato (PROART), todas essas centrais possuem 

a central do artesão, entregue naquele contexto para a cooperativa de Santo Antônio do 

Potengi, a COPAP, que passou a administrar na região todos os cursos hoje vinculados ao 

governo e disponíveis nesse âmbito, podendo os cooperados solicitá-los ou selecionar 

instrutores conforme haja interesse. Com essa iniciativa, a comercialização dos objetos 

artesanais passou a ser centralizada naquele espaço, que serve como pólo de distribuição 

quando necessitam viajar com a produção para participar de algum evento.  

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante é mantenedora do espaço onde 

funciona a cooperativa e possui um coordenador destinado exclusivamente à disposição do 

setor artesanal da região, ligado à Secretaria de Formação Social do município. Oriundo do 

PROART, sua gestão foi iniciada em abril de 2005, contando com pouco mais de um ano no 

momento em que mantivemos uma aproximação para conhecer as ações desenvolvidas pelo 

município. Como atuação inicial, objetivou a organização de um fórum com parte dos 

artesãos, em que foi delineado um perfil geral das tipologias atualmente em exercício. 

Avaliou o artesanato de São Gonçalo do Amarante como uma atividade muito significativa 

para a economia, história e cultura locais, apesar de considerar não haver ainda uma 

conscientização plena acerca desses valores entre produtores e demais agentes ligados à 

atividade.  

A produção artesanal da região possui em geral uma base predominantemente familiar. 

Nesse panorama, a cerâmica é evidenciada em conseqüência da localização da cooperativa em 

Santo Antônio do Potengi, espaço em que os ceramistas predominam e colaboram como 

participantes da economia do lugar, distribuindo sua produção no mercado interno e externo 

através das feiras estaduais e locais de artesanato. Dessa forma, mesmo diante de possíveis 

problemas administrativos que restringem o crescimento do número de artesãos, situação 

levantada igualmente pelo coordenador de artesanato do município, o lugar tornou-se 

referência na produção da louça e destacou o nome de José Santana entre os demais artesãos, 

como representante do grupo, obscurecendo a existência de outros ceramistas que trabalham 

de modo distinto, individualmente ou em pequenos grupos familiares. 

Como incentivos para o artesão, a prefeitura, há certo tempo, procura estimular 

mostras de artesanato nas festas dos padroeiros do município, distritos e localidades 

adjacentes e a orientação para o cadastramento no programa estadual de artesanato, 

oportunizando participações em cursos e a obtenção da carteira do artesão. Em 2006, 

pudemos observar fotografias da década de 1990 apresentando uma feirinha de artesanato em 
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Figura 53 – Feira de artesanato em São Gonçalo do 
Amarante, déc. 90 
Fonte: José Santana  

Figura 54 – Painel com personagens 
de Santo Antônio 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 55 – Artesão arrumando a louça na rua 
Fonte: Foto do autor (2006) Figura 56 – Louça exposta na festa do padroeiro 

Fonte: Foto do autor (2006) 

São Gonçalo. Durante os preparativos para a festa de Santo Antônio, acompanhamos, ao 

anoitecer, a montagem de uma pequena exposição de artesanato na rua, situada na praça ao 

lado da igreja e abrigada sob barracas de lona. Reunia exclusivamente a produção da 

cooperativa e apresentava fotografias de personagens que fizeram história na comunidade, em 

sua maioria ceramistas. Naquele momento, a iniciativa não parecia sensibilizar os demais 

artesãos, que criticavam a organização e a tímida divulgação do evento. 
 

Eu fui lá porque Zé mandou me chamar para saber se eu ia levar minhas 
peças. Eu falei que não, porque o prefeito judiou, eu achei que foi uma 
judiação. Porque pra ter uma feira de artesanato tinha que ser um negócio 
bem organizado. Muita barraca, muito artesanato de todo jeito que você 
imaginar ter artesanato, mas pô! Botaram no meio da rua quatro barraquinha. 
E queria que a gente expor as peças sem ninguém saber, porque ninguém 
sabe dessa feira. Gente daqui de dentro perguntou: Tá tendo isso aqui? Tá, tá 
lá na frente. 
Artesã, ex-cooperada. (Informação verbal) 
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Como perspectiva, mas sem adiantar possibilidades concretas, o equilíbrio entre as 

novidades determinadas pelo mercado e o prosseguimento da tradição transpareceu no 

discurso do representante da prefeitura, pensando em assegurar a continuidade do trabalho dos 

oleiros. 
Isso é muito forte! Inclusive em feiras mesmo. Essas feiras populares ainda 
têm mesmo o pote, a quartinha, o prato, né? A gamela, a tigela, algumas 
coisas assim, que isso realmente não vai deixar de existir. E a nossa 
preocupação é que isso assegure e permaneça essa idéia deles de continuar 
com isso, porque então começa a perder as raízes. Mas o que a gente quer, é 
que o mercado, essência do mercado não é só isso, a gente tá atendendo a 
uma clientela, que é aquela clientela tradicional, de pessoas que ainda usam 
o pote, e há um mercado novo, uma tendência do mercado de querer 
novidades. Então a gente tem que ter essa novidade sem descaracterizar 
aquilo que é tradicional. Mas essa preocupação existe em cada um dos 
artesãos, e a gente também coloca pra eles que não deixe de existir essa 
preocupação, porque é preocupante pra nós se deixar de existir essa 
preocupação por parte deles. (Informação verbal) 

 

Vale salientar, no entanto, que a ação da prefeitura não envolve todos os artesãos, pois, 

nas conversas mantidas com os ceramistas, um número significativo confessou nunca haver 

sido consultado por nenhum representante da prefeitura, desconhecendo inclusive o 

desempenho ativo de uma coordenação destinada ao artesanato no município.  

A atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE/RN parece incidir com maior notoriedade sobre o trabalho dos ceramistas de Santo 

Antônio, que assimilaram as orientações dos programas estaduais destinados ao artesanato por 

serem mais facilmente identificáveis. Todos os projetos desenvolvidos pelo SEBRAE estão 

comprometidos com diversas instituições, entre as quais o Governo do Estado, através do 

PROART; prefeituras; agências bancárias; Igreja Católica; associações e cooperativas. O 

SEBRAE é um serviço autônomo, criado em 1990 pelas Leis 8.029 e 8.154 e regulamentado 

no mesmo ano pelo Decreto nº 99.570, instituído sob a forma de sociedade civil, sem fins 

lucrativos, destinado a apoiar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Sua 

organização conta com uma unidade central de coordenação, sediada em Brasília, estando 

presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Representa a maior rede de 

atendimento às micro e pequenas empresas da América Latina. As unidades do SEBRAE 

possuem autonomia administrativa e flexibilidade no direcionamento de projetos e programas, 

de acordo com os interesses regionais.  

No Rio Grande do Norte, antes da implantação de um projeto específico para 

artesanato, desde 1997, através do seu programa de acesso a mercados, a entidade já 

participava de vários eventos de negócios, nos quais um dos produtos enfatizados era o 
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artesanato, entre as tipologias contempladas: o bordado da região do Seridó; a palha de 

carnaúba do Vale do Assu; e a cerâmica de São Gonçalo do Amarante. 

No ano de 2000, o SEBRAE nacional instituiu um programa de artesanato para todos 

os estados. A necessidade de um projeto de atuação voltado para o artesanato resultou no 

desenvolvimento de um modelo de gestão específico para a atividade. Em território potiguar, 

a cada três anos ele muda sua atuação e região, para que nesse período de tempo possa agir 

em todo o Estado. A metodologia para a realização do projeto compreende, em um primeiro 

instante, o contato direto com grupos de artesãos, condição essencial para se obter o apoio e 

comprometimento com a proposta. Essa perspectiva não contempla o artesão que trabalha 

isolado; este não recebe nenhum tipo de ajuda nesse sentido, sendo orientado a inserir-se em 

alguma organização, seja cooperativa ou associação, conforme assegura Mônica Menezes, 

coordenadora do Programa de Artesanato no Estado. 

 
Nós aqui do SEBRAE não trabalhamos com o artesão isolado. Todo lugar 
onde ele estiver inserido tem uma organização, tem uma associação, tem 
uma cooperativa. Porque o nosso objetivo é que ele consiga mercados, e 
grandes mercados. O nosso trabalho é voltado para essa finalidade, ele 
sozinho não vai conseguir, a gente sabe que o artesanato é uma coisa toda 
manual, então a gente vai participar de uma feira em São Paulo, chega numa 
feira e tem uma encomenda de mil peças, ele sozinho não vai conseguir, 
então o nosso trabalho é implantado e desenvolvido só em grupos, 
associações e cooperativas. (Informação verbal) 

 

Após essa fase oportunizada pela ação das prefeituras, são então firmadas linhas para a 

execução do projeto, tendo por base o modelo de gestão do associativismo. O fortalecimento 

dessa prática entre o grupo é estimulado, para destacar a conscientização sobre o potencial 

econômico implícito no ofício que eles realizam; em seguida, motivada pelo Programa Via 

Design, é feita a inserção de novos designs nos processos e produtos. As alterações formais 

representam um aspecto considerável, pelas rápidas transformações refletidas no 

desenvolvimento da atividade. Prestadores de serviço com formação na área de artes visuais 

(profissionais do design) são contratados para serem responsáveis por introduzir modelos 

externos às comunidades produtoras, no intuito de facilitar o acesso da fabricação resultante 

dessa influência aos grandes mercados. A idéia da colaboração desses profissionais supõe que 

disponham de um olhar mais amplo e especializado, condizente, portanto, com as tendências 

em voga nesse processo. O argumento que sustenta essa transformação apóia-se em um 

trabalho que é discutido entre o designer e o artesão. A contribuição do artesão é classificada 

na habilidade do fazer, e o designer é tido como sabedor dos conhecimentos sobre os mais 
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recentes caprichos dos consumidores. Finalmente o ingresso aos mercados, locais onde os 

negócios envolvendo compra e venda de artesanato são definidos, aparece como último 

estágio do processo. Para comportar essa finalidade, o SEBRAE participa da organização de 

um calendário que abrange todo o país, constituído por grandes eventos fixos e flutuantes 

destinado ao setor artesanal, oportunizando assim a visibilidade e a comercialização dos 

produtos. 

Em Santo Antônio do Potengi, o projeto do SEBRAE acompanhou cada passo 

estabelecido pelo programa de artesanato da entidade, acarretando modificações reais no 

processo de elaboração, comercialização e distribuição da louça, proporcionadas pela 

introdução de cursos de capacitação para os artesãos; por investimentos no acesso à 

maquinaria específica para incrementar a produção da COPAP; e pela inserção de novos 

modelos de objetos gradualmente assimilados pelos cooperados, situação confirmada pela 

observação real do processo em desenvolvimento e reiterada pelo depoimento de José 

Santana. 
O SEBRAE é uma instituição que vem investindo a mais de oito anos nessa 
cooperativa. Parou um pouco agora porque eles tão assim meio tristes 
porque o povo não dá um retorno. Eles não cobra nada, o SEBRAE investe 
em dinheiro nessa cooperativa, o SEBRAE já investiu, o SEBRAE é uma 
das instituições que mais apóia a cooperativa, ganha até da prefeitura e a 
prefeitura dá o prédio, mas não dá o estande, não faz pose, não divulga a 
cooperativa lá fora e tudo isso o SEBRAE faz. (Informação verbal) 

 
Porém, segundo avaliação feita pelo próprio SEBRAE, a falta de organização e 

entrosamento entre os artesãos limitou a multiplicação do número de participantes da 

cooperativa, resultando em uma produção reduzida, que compromete as projeções previstas 

inicialmente. 
A gente participa de feiras e vende tudo. Por exemplo, aqui em Recife, no 
ano passado, se vendeu tudo, e queriam buscar mais, mas não tinha mais 
produção. Então em termos de qualidade, em termos de produção a gente tá 
bem servido lá em Santo Antônio, o que a gente precisa é justamente 
multiplicar o número de artesãos. (Informação verbal) 

 

A participação do governo trouxe para o centro oleiro de Santo Antônio do Potengi a 

possibilidade de uma formação completamente distinta para o artesão, em comparação àquela 

anteriormente restrita ao aprendizado adquirido ainda na infância pela observação, pelo fazer 

e pela transmissão oral, por meio da convivência doméstica, de geração para geração.  

Hoje em dia, as orientações necessárias para se formar um artesão independem de 

herança familiar; não há qualquer obediência a valores estéticos locais, pois as técnicas e 

obras que devem ser priorizadas aparecem no passo a passo e nos desenhos das apostilas 
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Figura 57 – Fachada de loja na Zona Sul de Natal, onde é possível observar, em 
exposição na vitrine, modelos de garrafas anteriormente repassados por um 
design em um dos cursos destinados à COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 

distribuídas por instrutores não-residentes na comunidade. Ao final há, além disso, a 

comprovação da experiência profissional, registrada nos certificados impressos de 

participação.  

As relações entre produtores e consumidores da louça também foram aceleradas pelo 

favorecimento das participações em eventos específicos para a venda de artesanato. A 

estruturação de um espaço coletivo amplo, equipado com forno (elemento essencial e nem 

sempre acessível aos oleiros de Santo Antônio), pensado para centralizar grandes encomendas 

e dar conta do cumprimento satisfatório dos prazos estabelecidos pela clientela obrigou-os a 

reorganizar o modo de produção, acentuando a divisão do trabalho em etapas, gerando 

especializações no processo, assumidas pelos ceramistas divididos, em conseqüência, entre as 

categorias artesão e “funcionário”, sendo esta última representada por aqueles que ainda não 

conseguem abranger todo o processo. Dessa forma, foi abandonada a exigência individual do 

domínio total de cada fase necessária para a obtenção da louça, situação que despertava a 

admiração e o reconhecimento diante do grupo como um “artesão formado”. A expressão é 

similar à consideração dedicada àqueles identificados como Mestres em outros contextos. 

Para receberem tal aprovação, carecem dessa avaliação interpares. 
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Figura 58 – Os esboços em grafite que representam sugestões formais assimiladas pelos ceramistas 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 59 – Certificado de participação em curso destinado à formação técnica em cerâmica em 1998 e 
lista manuscrita de participantes de um curso sobre cerâmica na COPAP, datado de 12 de maio de 2003 
Fonte: O autor (2006) 
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3.4 O CASO DA LOUÇA RUPESTRE 

 

A fabricação da “cerâmica rupestre” corresponde no presente a uma parte considerável 

da produção que sustenta a atividade do artesanato de barro em Santo Antônio do Potengi. A 

aptidão oleira do lugar prossegue sem evocar na atualidade, especialmente para as novas 

gerações, a imagem poética dos galos de Antônio Soares e Neném Felipe, pois estes, hoje 

desprovidos da ingênua ornamentação floral em vermelho e verde, confeccionados por 

pouquíssimos artesãos, começam a rarear em oposição à abundância dos objetos enfeitados 

com motivos da arte rupestre, que passaram desde então a caracterizar, pela procedência, a 

cerâmica artesanal do município de “São Gonçalo do Amarante”. O interesse de um público 

heterogêneo, que abrange em sua maioria turistas nacionais e estrangeiros e também 

arquitetos e decoradores locais, por esse tipo de objeto impulsionou de forma extraordinária 

sua produção, passando a ser aceito e valorizado inclusive pelos programas estaduais de 

artesanato como representativo do artesanato potiguar. Por esse motivo, mencionamos no 

final desse capítulo a trajetória do surgimento desse modelo recente de objeto na comunidade. 

Seu desenvolvimento coincide com o período no qual foi desenvolvida a pesquisa. Como 

buscávamos simultaneamente outras referências na prodigalidade do campo, as informações a 

respeito desse movimento são essenciais, carecendo de estudos posteriores.  

O turismo é outro achado da modernidade, respeitável na organização da cultura 

material das sociedades por excitar o estímulo da prática e ser agente na co-participação de 

valores simbólicos que permeiam a atividade artesanal. De acordo com Renato Ortiz (1991), 

desenvolveu-se em fins do século XIX, para atender a demanda da população burguesa 

redefinindo as noções de conforto e ociosidade para o exercício do lazer. Os deslocamentos 

impeliram os viajantes a manter interações com novas realidades inicialmente motivadas pela 

busca por tratamentos de saúde, desenvolvimento intelectual, até finalmente atingir o 

propósito do entretenimento. Sua prática relaciona-se igualmente ao tema do luxo definitivo 

para o avanço do consumo e da circulação dos objetos.  

A ocupação turística movimenta o setor artesanal ao revitalizar o interesse por objetos 

que representem desde evidências da passagem das pessoas por lugares “exóticos”, atestando 

dessa forma seu poder aquisitivo, até a possibilidade de materialização no presente de 

projeções nostálgicas advindas do passado. Complementando essa questão, a preferência dos 

turistas segundo o depoimento de vendedores e lojistas de artesanato é atestada pela grande 

procura por lembranças de viagem ou por objetos decorativos, em ambos os casos a 

aparência, o apelo estético é o que prevalece nas decisões, daí a importância dada aos 
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desenhos e motivos ornamentais “típicos” revestidos por um verniz “cultural”. Num dos 

locais onde a louça “rupestre” de Santo Antônio é vendida em Natal, encontramos lojas 

especializadas em artefatos amazônicos ou “indígenas” surgidas para satisfazer o gosto da 

clientela que não mais precisa se deslocar até sua região de origem, os objetos são trazidos ao 

seu encontro. Na organização “barroca” das lojas, observamos que não há nenhuma 

preocupação em conhecer singularidades sobre quem os produziu e nem essas informações 

são ditas, a cultura é então minimizada no objeto, esboça-se um quadro de apropriação 

capitalista das representações populares: 

 
Na produção se encerrou a época em que os objetos eram feitos para a 
subsistência, modificou-se o processo de trabalho, os materiais, o desenho e 
o volume das peças para adequá-las ao consumo externo. O crescimento da 
produção artesanal depende de um novo tipo de demanda motivado pela 
avidez turística pelo pitoresco, por um certo nacionalismo que é mais 
simbólico do que efetivo.(CANCLINI, 1983, p. 100) 
 

Na realidade, a criação da cerâmica rupestre não representa nenhuma inovação 

surpreendente na matéria-prima, modelagem ou queima dos objetos conhecidos há tempos em 

Santo Antônio. Trata-se de um recurso visual que combina técnicas de pintura e gravura, 

aplicadas na superfície das peças, muitas delas inclusive associadas ao repertório formal 

desenvolvido pelos pioneiros, desprovidas do design contemporâneo. Ao enfatizar aplicações 

de imagens figurativas em toda a peça, privilegiou sua função puramente decorativa, 

tornando-a mais “artística”, ao secundarizar seus aspectos funcionais ou utilitários.  

Essa arte foi introduzida em 2004 por José Raimundo Paiva de Vasconcelos (Vasco), 

ceramista residente em Natal que trabalhou no Pará. Nesse estado, foi influenciado fortemente 

pela fabricação das réplicas da cerâmica arqueológica marajoara. Motivado pela experiência, 

de volta ao Rio Grande do Norte, sua intenção era recuperar a importância dessa atividade em 

solo potiguar, imaginando uma cerâmica “diferente”, com imagens alusivas aos animais 

fossilizados da Pré-História ou “pinturas rupestres”, pesquisando em livros reproduções 

fotográficas sobre esse tipo de representação no mundo. Trabalhou no espaço da COPAP, 

estabelecendo posteriormente uma sociedade com o estilista Otávio Augusto Barbosa Filho, 

momento em que optou por residir na comunidade para montar em parceria a empresa 

“Típico”, iniciando a produção desse motivo em Santo Antônio. 

O primeiro espaço significativo de distribuição da louça rupestre foi uma loja situada 

no “Shopping do Artesanato Potiguar”. Localizado no bairro de Ponta Negra, em Natal, o 

espaço, dedicado a expor especificamente objetos alusivos à arte rupestre, seu proprietário 
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acompanhou de perto esse início e ainda hoje comercializa com os ceramistas peças que 

apresentam essa característica. Em sua loja, o apelo temático, juntamente com a disposição de 

outras obras feitas em pedra ou tela, faz com que o público confunda facilmente o trabalho 

dos artesãos com as suas próprias criações. Seu depoimento é valioso para entendermos como 

esse primeiro momento foi decisivo para a aceitação da louça e marcou a influência do modo 

de viver dos consumidores em potencial, interferindo concretamente na escolha dos oleiros 

por desenvolver um tipo de objeto até então desconhecido na história da cerâmica de Santo 

Antônio. 
É, a cerâmica começou, tudo começou com o início do shopping. Eu recebi 
visita de dois artesãos lá de Santo Antônio dos Barreiros, que chamam de 
Santo Antônio do Potengi, né, agora? E eles viram que o estilo da loja, por 
seguir uma linha rupestre, tinha a ver com a cerâmica que eles estavam 
criando, estavam lançando. Então, a partir daí, esse contato nos trouxe esses 
dois artesãos, que começaram a fornecer aquela cerâmica estilizando tudo 
dentro de um padrão ligado à linha rupestre. 
Como Natal é uma cidade que está crescendo, a gente vê assim muitos hotéis 
novos, restaurantes novos, algumas pessoas ao chegar na loja acharam que 
ficava legal colocar aquele tipo de produto nos seus estabelecimentos. Isso aí 
foi o que nos proporcionou a ambientação de hotéis em Natal, motéis, 
restaurantes, agências de banco. Então os arquitetos começaram a nos buscar 
também pra fazer dentro dos seus projetos, colocar as nossas peças, e isso aí 
nos deu um impulso pra poder abrir uma outra loja com o espaço maior, mas 
que, infelizmente, após seis meses nós não pudemos continuar, porque a loja 
ficava muito cara pra gente. E na verdade a mesma busca que tinha antes 
continuou tendo na loja atual, então fechamos a outra loja e continuamos 
com nossos clientes, inclusive com esse perfil ligado à questão da arquitetura 
e ambientação. (Informação verbal) 

                      

Figuras de peixe, lagarto ou lagartixa e tartaruga ganharam a preferência dos 

consumidores e transformaram-se em padrões repetidos aos milhares7. O processo de 

elaboração obedece a uma divisão de tarefas específicas: primeiro a peça recebe uma 

aplicação de tinta látex branca; depois as figuras são desenhadas sobre a peça com grafite; em 

seguida as imagens são “gravadas” com uma ponta metálica ou prego, de modo a remover a 

película de tinta umedecida e propiciar um contraste entre o branco da pintura e a cor original 

da cerâmica vermelha; por fim são “envernizadas” com cera incolor, adicionada de pigmento 

obtido do pó extraído da própria cerâmica. Nesse caso, utilizam a ação de uma furadeira, 

pressionada sobre pedaços de telhas; ao escavar a superfície com o instrumento, conseguem a 

liberação do pigmento natural. O betume líquido é outro recurso que aparece como 

acabamento de algumas pinturas.  

                                                
7 Para se obter uma uniformidade na aparência dos motivos, o uso de moldes recortados em papelão com as 
imagens dos animais foi observado em um dos espaços destinados à produção. 
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Figura 60 – Processo completo de elaboração da louça rupestre no Típicos Atelier. Na seqüência, 
da esquerda para a direita e de cima para baixo, as peças antes e depois de receberem a camada 
de pintura látex branca. O desenho feito na superfície com lápis grafite e a remoção da película 
de tinta umedecida com ponta metálica. A fase da enceragem, com a cera incolor líquida 
aplicada a pincel e a apresentação do material utilizado para a obtenção do pigmento. Pratos 
decorativos de parede, nos quais é possível identificar as figuras do peixe, do lagarto e da 
tartaruga, principais motivos empregados na decoração rupestre, e a novidade das peças 
desprovidas de figuração. 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Para a criação de cada peça, foi exigida uma especialização particular para cada fase 

de produção do objeto, sendo a confecção da cerâmica, a pintura, a gravação e a enceragem 

processos distintos. Essa divisão do trabalho para produzir um único objeto a partir de várias 

mãos também aparece como característica da releitura da cerâmica marajoara paraense. A 

idéia foi propagada em meio aos ceramistas (sobretudo entre os mais jovens) e fora da 

comunidade por Otávio, que atuava como divulgador.  

 

               

  

                     

 

                    

  
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98

Com o sucesso crescente das vendas, a cerâmica rupestre transformou-se em alvo de 

disputas entre grupos de artesãos. A demanda estimulada pelo turismo, abrangendo arquitetos, 

decoradores, lojas de decoração, centros de artesanato, hotéis e motéis como consumidores e 

espaços de distribuição, propiciou o alto consumo, chegando o material a ser exportado para 

outros estados e países e exposto nas lojas de artesanato localizadas na Zona Sul de Natal, 

freqüentadas principalmente por turistas europeus.  

Uma outra versão sobre o surgimento do modelo rupestre, dada por outro artesão que 

trabalhou em conjunto e atualmente mantém o atelier organizado por Otávio, menciona a 

situação de divergência entre os artesãos e cita as participações do presidente da COPAP e do 

PROART/RN. 
A idéia da cerâmica rupestre surgiu num livro sobre arte indígena, 
apresentado por Zé Santana. “Vasco” e Otávio montaram sociedade e saíram 
da cooperativa. Um ano de sociedade, se desentenderam em 2002 e em 2003 
se separaram. Otávio construiu um atelier “Típicos Nativos”, o 1º nome, 
depois ficou OTA, Otávio Típicos Atelier. Começou com quatro pessoas, 
depois passou a vender nas lojas e exportar pras feiras promovidas pelo 
PROART RN. Em 2004 fui chamado por Otávio. Em 2005 ele foi preso, 
acusado de consumo de drogas. Na virada do ano, no período em que 
acontecia a FIART, foi assassinado. (Informação verbal) 

 

A referida FIART é a Feira Internacional de Artesanato, organizada há 11 anos sempre 

no mês de janeiro, durante uma semana em pleno período de alta estação turística, no Centro 

de Convenções de Natal. É provavelmente a maior do Estado, contando com a participação de 

artesãos de várias regiões brasileiras e de outros países. O evento recebe incentivos e a 

colaboração do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Habitação e Ação Social 

(SETHAS), SEBRAE/RN, Prefeitura Municipal de Natal e Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. Parte dos ceramistas de Santo Antônio costuma participar 

regularmente da feira.  

O crescimento do interesse pela louça rupestre fez surgir em Santo Antônio dois locais 

exclusivos para a sua produção, distintos das oficinas domésticas. Apesar de observarmos na 

COPAP uma predominância dos objetos decorados à maneira rupestre no salão onde a louça é 

exposta, sua origem é alimentada pelo Atelier Pote de Barro, de propriedade de José Santana. 

Nesse espaço, o trabalho constante, envolvendo sempre um número considerável de artesãos, 

parece suplantar com folga a rotina da própria cooperativa. O outro é o Típicos Atelier, que 

rivaliza em produção e ocupa o mesmo ambiente em que o pioneiro Otávio iniciou a atividade 

com o padrão rupestre. O artesão Eudes, conhecido por “Deide” ou “Neguinho”, que havia 

trabalhado ao seu lado, assumiu o controle do lugar um mês após seu falecimento. Distribui 
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Figura 61 – Fachadas de lojas especializadas na venda de artesanato para turistas na Zona Sul de 
Natal, onde a cerâmica rupestre aparece destacada dos demais objetos e organizada em belas vitrines 
e prateleiras 
Fonte: Foto do autor (2006) 

sua produção com o auxílio da família, em uma média geral de 600 a 700 peças por quinzena; 

possui quatro clientes fixos, entre os quais lojistas da Avenida Engenheiro Roberto Freire e da 

Praia do Meio, em Natal; exporta para a Paraíba, Pernambuco e Goiás; para atender à 

demanda, compra peças modeladas e manuais produzidas por Seu Ramos e Sales. 

        

 

 

  

Quem faz a decoração rupestre dificilmente cria o objeto. Como já foi dito 

anteriormente, os fornos não são recursos acessíveis a todos, fazendo com que a produção seja 

costumeiramente dividida entre mais de um ceramista no momento da queima. Outro aspecto 

a ser observado na confecção do rupestre é a predominância das peças modeladas no torno em 

relação à quantidade de objetos obtidos manualmente, talvez pela exigência da rapidez na 

elaboração e também pelo acabamento de aspecto mais sofisticado à primeira vista. Nesse 

sentido essa produção colaborou, em parte, para dinamizar a circulação da louça na própria 
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localidade, pois encomendas são constantemente solicitadas pelos que a enfeitam para aqueles 

que confeccionam as peças.  

A novidade do rupestre não significou, em princípio, uma diminuição do interesse dos 

demais consumidores que mantêm a produção da louça identificada pela tradição local, 

obscurecendo supostamente as demais formas e o trabalho daqueles que não aceitaram a 

imposição desse modelo, pois, paralelamente, continua a ser elaborada e a satisfazer as 

necessidades de uma clientela diferenciada daquela que consome os objetos com motivos 

rupestres. Também é utilizada para servir de suporte destinado a receber esse tipo 

característico de ornamentação.  

Porém, entre os próprios artesãos que se especializaram nesse trabalho, surgiu a 

necessidade de renovar e ampliar o repertório das imagens aplicadas às peças. Atualmente, 

combinam figuras aparentemente díspares, além dos peixes, lagartixas e tartarugas, 

acrescentam pássaros e cercas de arame farpado em um mesmo plano ou desenham cenas que 

chamam de motivos “nordestinos”, reproduzindo imagens de agricultores, festejos juninos, 

“bordados” ou cenas marinhas, em uma tentativa de adequar a produção às referências 

regionais ou folclóricas supostamente mais condizentes com o repertório conhecido pelos 

oleiros, mas que ao mesmo tempo agradam ao gosto dos turistas por objetos “autênticos”. 

Outros chegam até mesmo a suprimir totalmente a presença das imagens figurativas, criando 

uma interessante apresentação visual obtida por uma seqüência de variações tonais dispostas 

em faixas aplicadas alternadamente sobre os objetos.  

A assistência do programa de design do SEBRAE/RN, via COPAP, foi acionada para 

diversificar, além das figuras que se espalham pela superfície das peças, suas próprias feições, 

com o objetivo de torná-las ainda mais atraentes. A assimilação das orientações pelos artesãos 

é considerada como muito satisfatória pela coordenadora do programa de artesanato da 

entidade. 

 
Com o programa de artesanato, nós conseguimos inserir designs para esses 
grupos. Eles trabalhavam só com, no caso da cerâmica, eles faziam só a 
parte utilitária, aí pouco a decorativa e muito com a cerâmica vermelha. E 
hoje eles já utilizam a cerâmica “branca”, utilizando motivos rupestres do 
nosso Estado. Então o que a gente vê no artesanato foi essa inserção do 
design que nós conseguimos implantar como nossos artesãos em seus 
produtos e processos. 
Nós fizemos um trabalho de iconografia, no caso aqui do Rio Grande do 
Norte, dentro do material de todos os ícones mais representativos do nosso 
Estado. Então são as inscrições rupestres, aí tem, no caso de Natal, o Morro 
do Careca, o Forte dos Reis Magos, tudo isso transformado em ícones pra ser 
aplicados nessas peças artesanais. (Informação verbal) 
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Figura 62 – Transformações verificadas nas imagens rupestres: quadros com motivos “sertanejos” e 
panela com decoração junina, COPAP 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

O proprietário da primeira loja que divulgou a idéia da louça rupestre observa 

particularmente que na atualidade ocorre uma vulgarização desse tipo de objeto impulsionada 

pelo avanço crescente de sua popularização, as causas implicariam em sua introdução no 

circuito das grandes feiras e na socialização da técnica de modo muito acelerado entre jovens 

artesãos iniciantes, seduzidos pelas vendas promissoras. Para validar seu discurso, é 

percebermos como recupera valores românticos conhecidos que contrapõem mais uma vez as 

categorias arte e artesanato pelo fato de que a idéia “original” e, portanto, “única”, 

emprestaria supostamente um valor simbólico mais “sério e elevado”, aquilo que ao contrário 

é repetido inúmeras vezes adquirindo em conseqüência a indesejável feição de alguma coisa 

entendida como banal. O que é mais “enfeitado”, ou seja, entendido aqui como mais 

“artístico” prevaleceria ainda sobre outro tipo qualquer de produção que não ofereça tais 

características: 
O que houve na verdade foi uma vulgarização do artesanato em cerâmica 
com o rupestre, porque, no momento em que se coloca numa feira, como 
essas feiras que ocorrem no Estado, são feiras grandes de uma semana, às 
vezes dez dias, o número de pessoas que visitam é muito grande. Isso aí 
populariza de uma forma que desvaloriza também Então, quando nós 
começamos, só nós tínhamos, então essas peças elas tinham valor, eram 
peças únicas. Hoje a gente já vê isso em série, o que realmente veio a 
atrapalhar um pouco. Agora tem uma coisa assim, interessante, que talvez 
seja também bom colocar aqui agora: eu acho que os próprios artesãos que 
criaram, eles vulgarizaram, através das pessoas que trabalhavam com eles, 
alta rotatividade de funcionários, as pessoas aprendiam a fazer e saíam e iam 
fazer independentemente, e às vezes explorando uma coisa que fugia 
totalmente do seu original. Hoje você vê uma peça que tem pássaro, que tem 
arame farpado, tem espinha de peixe e tem tartaruga numa peça só, então aí 
fugiu, descaracterizou. Por um outro lado, ainda existe uma coisa que o 
turista gosta, por ser mais enfeitado, e mesmo sem ser rupestre, eles aceitam 
e compram as peças. (Informação verbal) 
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Curiosamente, não há na região qualquer referência que relacione ou associe a 

cerâmica de Santo Antônio aos exemplos da arte rupestre potiguar. Seus moradores, ao 

contrário da comunidade de Soledade (próxima a Apodi R/N), desconhecem suas 

representações. Porém, quando a cerâmica chega às lojas, no instante final das vendas, o 

discurso da autenticidade é acionado para impulsionar sua aceitação pelo comprador 

interessado em adquirir objetos que simbolizem a arte popular potiguar, sem fazer qualquer 

menção ao local em que foi produzido. 

Na localidade em que foram originalmente desenvolvidas, as peças de criação rupestre 

também são admiradas e dividem atualmente, de maneira equilibrada, o espaço dos 

expositores e as prateleiras nos locais mais visíveis, destinados a sua comercialização. Como 

uma provocação, é interessante observar, nesse diálogo estético, que o galo, símbolo 

supracitado do Folclore potiguar e do artesanato local, não foi esquecido e ganhou igualmente 

algumas bem-humoradas interpretações rupestres, suscitando a perspectiva de um padrão 

definido pelo grupo, porém, flexibilizado em uma adaptação da técnica utilizada ao sabor da 

percepção individual de cada artesão. 
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4 AS CASAS DO BARRO 
 
 
 

No processo artesanal, mesmo com fins comerciais, a grande maioria dos 
artesãos potiguares utiliza apenas ferramentas e máquinas rudimentares. 
Não agrega valores tecnológicos à produção porque esta é ainda na maior 
parte do Rio Grande do Norte e do Nordeste uma atividade de subsistência 
familiar. Rubens Araújo (SEBRAE/RN, 2003, p.20). 

 
 

Ao contrário da cooperativa, a localização das unidades domésticas onde a louça é 

produzida não oferece nenhum apelo visual que indique sua existência na localidade, a única 

exceção é a lojinha de D. Lúcia na rua principal, nos arredores da COPAP, onde na fachada 

aparece escrito em vermelho “Art’s em Argila”, às vezes, observamos como indícios a 

exposição das peças secando ao sol nas calçadas ou na entrada das casas. Se considerarmos o 

conjunto de todos os ceramistas que hoje atuam desse modo, observaremos que alguns 

tiveram formação e até recebem orientações conseqüentes dos programas estaduais de 

artesanato, porém, parte deles habitantes da periferia da cidade, tornaram-se invisíveis aos 

representantes dessa área pela insistência em não abandonar o sistema de trabalho que 

escolheram considerado incompatível com o modelo praticado pelas associações e 

cooperativas. Regina Abreu (2004, p. 66) nos adverte: “Os ofícios tradicionais não estão 

deslocados de um mundo pleno de novidades e informações cada vez mais velozes.”  De que 

maneira então conseguem manter-se em atividade distribuindo uma produção regular pautada 

num repertório aprendido com a própria família, isenta dos direcionamentos e intervenções, 

do circuito sedutor das grandes feiras de artesanato, estruturas estabelecidas pelo Governo? 

Nesse capítulo destacaremos o primeiro modelo de fabricação da louça nesses moldes em 

relação à Cooperativa, apresentando as particularidades do ofício e da comercialização, 

evidenciando as expectativas dos ceramistas frente às mudanças perceptíveis em seu 

cotidiano, salientando essa prática como vinculada integralmente às condições de vida de seus 

atores conforme observa Raul Lody (1996, p.2): 

“O artesanato é também a resistência, como forma de evidenciar identidade em 

oposição à mudança. Importante não tratar o assunto com os equívocos de uma nostalgia 

programada, buscando eternizar, pelos objetos e técnicas materiais, os símbolos, as marcas de 

uma cultura. É preciso entender que na memória vivem intenções e conhecimentos das 

técnicas e é essa memória que o povo usa, reporta, aproveita e transforma como lhe convém.” 
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Apesar das modificações pelas quais a prática artesanal com o barro em Santo Antônio 

vem atravessando, processo intensificado a partir dos anos 90, a cerâmica como atividade 

produtiva prossegue também seguindo o modelo de produção em unidades domésticas, 

significando a ocupação de homens e mulheres. A comercialização da louça sustenta esse 

modo de produção desenvolvido na comunidade desde a sua formação, um número 

significativo de ceramistas compreende aqueles que ora trabalharam temporariamente ou 

simplesmente optaram por não participar do modelo introduzido pela cooperativa, os motivos 

desse afastamento são muitos e variam desde desconfianças geradas por suspeitas de má 

administração, atrasos no pagamento, desconforto com o ambiente, extravios de peças, a 

obrigatoriedade da cobrança de taxas definidas para a aquisição das matérias-primas e da 

queima, animosidades pessoais, mas principalmente, pela perda da autonomia, do controle 

total em todas as fases do processo de produção e da ausência de comodidade ocasionada pela 

distância do espaço doméstico onde podem acompanhar mais facilmente o dia a dia das casas 

e a rotina dos familiares. No início da pesquisa o número de artesãos trabalhando nesse 

sistema sobrepunha o de cooperados num total de 51 ceramistas, 35 produziam em suas 

residências ou nas proximidades e apenas 16 apareciam como vinculados à cooperativa. 

Foram identificados quatro grupos familiares constituídos por graus de parentesco 

consangüíneos ou por casamento, acrescidos por auxiliares, normalmente jovens, pessoas 

conhecidas ou amigas das famílias que colaboram como apoio em alguma das fases da 

fabricação da louça, são eles:  

 

a) Família Felipe: Clemilde de Freitas Silva 
                             Miraci Felipe Almeida 
                             Francisca Felipe Antunes 
                             Deildo Alves do Nascimento 
 
 
b) Família Lima do Nascimento (de Seu Gonçalo Caminhão):  
 
   Francisca Cristina do Nascimento Freitas      Auxiliares: Ailton Bezerra de Lima 
   Francisco Canindé de Lima                                               Sônia Maria Januário 
   Francisco Sales Lima do Nascimento  
   Francisco Silas Lima do Nascimento 
   Margarida Coelho do Nascimento 
   Paulo Freitas 
                         
 
c) Família Ramos: José Ramos da Silva                 Auxiliares: Edílson 
                                  Sônia Maria Patrocínio                                Marcelo 
                                  Leandro Ramos da Silva 
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d) Família Sales: João Francisco de Sales Filho 
                               Neuza Guedes Sales 
                               Francisca Esmeraldina de Jesus 
 

Por expressar hoje em dia, de forma mais compreensível o sistema das unidades 

domésticas optamos por trabalhar de modo mais próximo com os artesãos da Família Lima do 

Nascimento, filhos de Seu Gonçalo Gonçalves do Nascimento (17/07/29) apelidado de 

“Gonçalo Caminhão”, o apelido seria originário de uma expressão empregada em sua 

juventude, dizia pretender trabalhar para ganhar dinheiro e comprar “um caminhão de coisas”. 

Seu Gonçalo parou de trabalhar definitivamente no dia 06 de junho de 2003, aos 74 anos, 

conta que chegou em Santo Antônio aos 17, trabalhava na agricultura, casou e o trabalho com 

cerâmica para complementar a renda da família, vendia suas peças no mercado da Cidade 

Alta. Fazia caxixis, panelas, potes, jarros, pratos, panelinhas. Tem sete filhos, três homens , 

três mulheres, adotou uma menina de cinco anos. Quatro dos seus filhos trabalham com o 

barro, sendo que um deles é pedreiro e se ocupa da cerâmica apenas nos intervalos em que 

está com o tempo livre dos compromissos com as empreitadas, este de nome Silas, foi 

responsável pela construção dos principais fornos na cidade (comentarei adiante sobre as 

exigências para a execução dos fornos), os demais são Sales, Canindé e D. Cristina e  

sobrevivem exclusivamente do ofício da louça. 

Falante, de boa conversa, avesso a fotografias, Seu Gonçalo conta que uma moça 

carioca lhe trouxe um livro com ilustrações de modelos prontos na década de 1970, a mesma 

moça teria encomendado uma quantidade tão extraordinária de peças que o dinheiro das 

vendas permitiu que construísse 25 casas para aluguel no entorno de sua residência formando 

um quarteirão onde hoje também estão localizados os espaços em que os filhos ceramistas 

moram e trabalham. Trabalhava em casa e lembra com nostalgia o intenso período de 

produção da cerâmica no lugar, chegou a atender na época a aproximadamente 20 

compradores, em sua opinião, o declínio da atividade começou há 20 anos atrás quando os 

interessados foram rareando e por esse motivo passou a receber encomendas de lojistas de 

artigos de umbanda.   

Como normalmente os locais em que a cerâmica é confeccionada são distintos ou 

anexos das residências onde moram, os ceramistas os identificam como “casas do barro”. 

Nesses espaços, portanto, a louça é confeccionada, exposta, vendida e distribuída. O que 

caracteriza o modelo das casas do barro é a fabricação da louça segundo a técnica de 

modelagem manual transmitida de geração em geração através da observação, 
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Figura 63 – Reservas de barro ou “barreiros” 
Fonte: Foto do autor (2006) 

experimentação prática e transmissão oral, desenvolvida por pequenos grupos constituídos por 

relações de parentesco e amizade: 

  
O Sales, ele é meu irmão ele também. Desde os oito anos de idade que o 
trabalho dele era esse, derna de menino. Meu pai botava pra ajudar e ele 
fazia boi, burrinho, toda vida foi, não tem quem faça um burrinho, as 
coisas igual a ele. 

   D. Cristina. (Informação verbal) 
 

Os processos e aspectos formais dos objetos não evidenciam mudanças extraordinárias 

estando próximos do que na memória dos mais velhos identificava a produção do artesanato 

de barro no passado. Todo resultado do trabalho é partilhado e revertido em alimentos e bens 

de consumo para as famílias. 

 

4.1 A PRÁTICA DA TÉCNICA MANUAL 

 

Nesse sistema, o processo de aquisição do barro é similar àquele descrito 

anteriormente pelos associados da cooperativa, proveniente do mesmo modo dos barreiros 

existentes na localidade de Coqueiros.        
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Figura 64 – Locais para extração da goma de rio nos arredores da cidade de Santo Antônio do Potengi 
Fonte: Foto do autor (2006) 

 

 
 
 
 
 
       Não se compra o barro, mas o transporte do material implica em custos para o artesão. 

Também não possuem fornecedores fixos, dependendo da disponibilidade do acesso aos 

barreiros (No inverno, as cheias do rio Potengi alagam a área onde o barro é retirado) e de 

quem se disponha a fazer o transporte. Situação similar é observada na obtenção da lenha, da 

areia e da goma de rio, elementos que juntamente com a argila são essenciais na elaboração da 

louça. 

Ao chegar, o barro é molhado e cortado com a enxada no ambiente em que é 

armazenado. De cor escura, apresenta aspecto extremamente plástico e é pouco refratário 

queimando normalmente em baixas temperaturas (cerca de 500º. A 600º). O barro apresenta 

ainda duas características perfeitamente identificáveis pelo artesão, dependendo dos veios 

escavados para a extração da argila, pode ser um barro forte (mais puro, desaconselhável para 

a atividade) ou um barro fraco, este último assim chamado por ser uma concentração da 

argila, naturalmente combinada com outros elementos como a areia, sendo mais adequado à 

prática da cerâmica. O barro forte retrai mais facilmente durante a queima “pipoca no forno”, 

pois não suporta temperaturas mais altas, proporcionando a quebra das peças e implicando na 

perda total de todo trabalho, daí a necessidade de se acrescentar areia para deixá-lo mais 

fraco, para não quebrar. 

  Em seguida, com as mãos, é feita a primeira separação das pedras, restos de folhas, 

raízes, cacos de louça, vidro, pregos e demais elementos estranhos contidos no material. Esse 

processo é iniciado separando-se pequenas porções de barro que posteriormente são unidas 
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formando um bolão maior. Esse bolão é transportado para a área onde o barro será pisado e 

acrescido de quantidades de areia e goma de rio8, elementos utilizados como antiplásticos. 

Nesse momento, o artesão forra o chão com uma delicada camada de areia peneirada em 

peneira grossa de arame, utilizando-a, além da parte incorporada costumeiramente ao barro, 

como recurso para retirar o excesso de umidade da massa9. O barro é amassado com o artesão 

pressionando a matéria com os dois pés alternadamente num movimento ágil de sobe e desce 

e no sentido horário, a atividade requer um bom esforço físico, quando há necessidade, a ação 

é brevemente interrompida para a adição de novas porções de areia incorporadas até a 

obtenção da textura ideal. Só depois de amassado o barro está no ponto para trabalhar, a 

textura almejada resulta numa consistência macia, que desgruda das mãos, nem úmida 

demais, nem seca. Novamente são desprezados elementos indesejáveis percebidos através da 

manipulação atenta ao material, na seqüência são modelados os bolões ou rolos em 

quantidades suficientes para a modelagem das peças desejadas pelo ceramista. Os bolões são 

mais utilizados, mesmo quando a técnica dos rolos, cobras ou “tripas” é desenvolvida, os 

bolões servem para definir a base das peças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
8 Espécie de areia finíssima, extremamente leve, lembrando realmente nesse sentido a consistência da goma de 
mandioca, possui aspecto brilhante e não apresenta plasticidade.  
9 Essa fase do processo apresentou uma variação observada na COPAP, naquele espaço o barro foi depositado 
sobre um tecido grosso, a areia foi empregada apenas na composição d massa.  
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Figura 65 – Ailton preparando a massa argilosa para a modelagem, processo que abrange o tratamento 
do barro bruto até a formação dos bolões utilizados para a execução das peças  
Fonte: Foto do autor (2006) 
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Após toda preparação dos bolões só então começa a modelagem propriamente dita, 

trabalho totalmente manual auxiliado por instrumentos simples arranjados por cada ceramista. 

Em Santo Antônio, os artesãos trabalham para fazer a modelagem sentados em banquetas 

baixas improvisadas de madeira (uma delas é feita do próprio barro), rentes do chão, outros 

preferem ficar sentados ou acocorados. Sobre as pernas colocam um pedaço de madeira ou se 

postam diante de outro banquinho um pouco mais alto adaptado como mesa de apoio. 

Formam a peça por partes pressionando o barro com as mãos constantemente 

umedecidas em água. Arrastam delicadamente as mãos sobre o barro em movimentos rápidos 

e precisos que se alternam de baixo para cima e de cima para baixo. A palheta, um pedaço de 

Figura 66 – Processo da preparação da massa para modelagem na COPAP com o uso do tecido 
substituindo a areia na retirada do excesso de umidade. 
Fonte: Foto do autor  
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cabaça10 usado como espátula, é empregada para alisar o interior do objeto modelado. 

Sabugos de milho e pedaços de mangueiras plásticas são empregados para a mesma função 

apenas nas partes externas. Nos apêndices e nas bordas, aberturas, boca ou “beiço” do objeto 

costumam usar um pequeno pedaço de couro macio e mais habitualmente um pano grosso 

igualmente umedecido, o “jeans” é preferencial. 

Durante o processo de modelagem, todos esses instrumentos são repetidas vezes 

molhados na água. Para resolverem o tamanho exato das aberturas ou mesmo precisar a 

dimensão total das peças utilizam pauzinhos de tamanhos variados que os orientam na 

definição das medidas padronizadas comumente divididas em pequena, média e grande. 

Algumas peças são mais exigentes, por exemplo, o galo é modelado em três dias, no primeiro 

é feito o pé, no segundo o corpo e no terceiro a cabeça e o rabo, o sapo consome dois dias de 

trabalho, no primeiro o corpo, no segundo as pernas, para a coruja, no primeiro o corpo e no 

segundo a cabeça, o jarro é modelado no primeiro dia somente até a metade deixando o dia 

seguinte para a conclusão da peça.                                                                                                                    

Quando o feitio da peça está definido, fica secando a sombra para perder o excesso de 

umidade, o período para secagem depende da época do ano, no inverno ou estação chuvosa 

leva de dois a três dias e no verão é suficiente apenas de um dia para o outro. A fase seguinte 

é a raspagem feita com pedaços de facas ou facões, para afinar as paredes do objeto representa 

o primeiro passo no processo de acabamento, corrigindo-lhe as imperfeições e emprestando-

lhe maior delicadeza. Depois da raspagem usam novamente o sabugo e os pedaços de 

mangueira para alisar por dentro e por fora, a finalização da fase de modelagem se dá com o 

polimento feito com o auxílio de uma pequena pedra de seixo rolado, arredondada e achatada. 

Ao friccionar a pedra sobre a superfície da peça de argila, conseguem obter um efeito lustroso 

e acetinado. O intervalo entre a conclusão da modelagem e a queima dura aproximadamente 

três dias, tempo necessário para a secagem definitiva, deixam secar totalmente na sombra, se 

deixar no sol a peça racha, procedimento obedecido à risca principalmente ao se tratar de um 

objeto que possua grandes dimensões como as jarras. 

 

 

 

 

 

                                                
10 Nome popular do cabaceiro amargoso, erva trepadeira. Da casca do seu fruto quando maduro são feitos vários 
objetos. 
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4.2 A QUEIMA DA LOUÇA 

 

O estágio da queima determina a finalização do processo de elaboração da louça, 

quando os objetos são submetidos à ação intensa do fogo e alteram irreversivelmente suas 

características físicas dispensando a fragilidade da argila, absorvente, de coloração cinza 

esverdeada e adquirindo a resistência e impermeabilidade da cerâmica de aspecto ruivo. Não 

há um período específico do dia para a realização da queima, alguns artesãos preferem 

queimar na parte da manhã para descansarem durante à tarde, outros optam por queimar à 

tarde por julgarem um período mais quente e propício, pois no dia determinado para serem 

queimadas, as peças acabadas precisam ser expostas ao sol direto, para garantir a eliminação 

de qualquer vestígio de umidade que ainda possa existir, nesse caso aproveitam o sol da 

manhã com essa finalidade. O número de queimas realizadas está associado às necessidades 

da demanda e às condições climáticas, normalmente, queimam uma ou duas vezes por 

semana, entre a quinta-feira e o sábado, os outros dias são destinados às demais fases do 

processo e o domingo é reservado para o descanso. 

O tempo médio para a realização da queima em si pode compreender de seis a oito 

horas ininterruptas, dividido em dois momentos bem distintos, “dar o esquenta ou esquente” 

leva em torno de quatro a seis horas. A demora é imprescindível para esquentar gradualmente 

a louça posta no forno evitando as indesejáveis quebras ou “pipocos” provocadas em grande 

parte pela umidade ainda contida no interior das peças. “Cardear” significa elevar a 

intensidade do fogo durante a queima, é o momento posterior ao “esquente” e compreende o 

tempo de uma a duas horas, a técnica de aumentar o fogo é utilizada para “limpar as peças” 

fase em que as chamas atingem diretamente a louça deixando-a incandescente. O domínio 

correto das labaredas precisa de muita atenção para não ultrapassar o tempo necessário, “se 

colocar fogo demais as peças ficam pretas”, impróprias para a comercialização ou perdem sua 

feição original provocando deformações no aspecto físico deixando-as tortas ou empenadas 

pelo calor excessivo.  

Para cada fase da queima é necessário um tipo específico de material, no esquente é 

utilizada a lenha grossa e seca que queima de modo mais contínuo e lento, para cardear usa-se 

sobras de madeira leve, de fácil combustão, muito comum em Santo Antônio também é o 

aproveitamento das catembas11 e cachopas12 de coco. Abundantes no passado pela facilidade 

                                                
11 Parte central da folha de coqueiro seca. 
12 Cacho de coqueiro desprovido de frutos e secos.  
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de acesso dos artesãos aos sítios de coqueiros que circundavam a cidade, hoje a utilização da 

catemba e da cachopa é mais restrita pela interdição dos proprietários dos sítios que passaram 

a cobrar pelo material. O depoimento a seguir esclarece esse fato: 

 
 É muito trabalho, é muito trabalho mesmo e agora tá mais difícil da gente 
procurar catemba, lenha, naquela época não que aqui tudo tinha mas 
lotearam tudo acabaram com tudo, aí quando o pessoal vai pegar no sítio 
longe aí quando tem é dez, vinte reais[...] 
É tem um homem aqui que tem uma padaria que queima o forno dele com 
catemba, com coco, vê se pode? Pra assar o pão, por isso a gente recebe o 
pão dele e diz que e o pão é cru, verdade! Aí já atrapalha a da gente que aqui 
era sítio demais, tudo que você andar aí no  Novo Santo Antônio, saiu daqui 
até chegar no Novo Santo Antônio tudo era sítio, tinha muito mas agora... a 
gente ia buscar de caminhão não era mãe? E o homem , ah! Ficava era feliz 
porque a gente limpava o terreno né? Mas agora...acabou meu filho. 
É botaram tudo que foi de coqueiro abaixo, que era coqueiro demais, tudo 
era sítio de coqueiro, então era sítio de coqueiro como o de Antônio 
Rodrigues, menino era demais não sei quantos hectares de coqueiro. Tanto 
de um lado, quanto de outro, você sai daqui meu filho era tudo sítio de 
coqueiro de um lado e de outro, aí pronto tudo loteou aí pronto acabou. 
                                                                    
Celi, artesã. (Informação verbal) 

 

Os fornos para cerâmica apresentam variações, os principais existentes na cidade, 

incluindo o que está na COPAP, foram construídos por Silas, irmão pedreiro dos ceramistas 

da Família Lima do Nascimento. Estes apresentam grandes dimensões, forma cônica 

sobreposta por uma chaminé e foram construídos com tijolos brancos maciços considerados 

melhores em relação aos tijolos vermelhos de oito furos, fixados com uma mistura de barro de 

construção e goma de rio. A base é circular, vazada para permitir a entrada da lenha, 

estruturada ao centro em forma de três pequenos arcos plenos ou romanos, assemelhando-se a 

uma abóbada de berço, afastados alguns centímetros um do outro para permitir a circulação de 

ar e a passagem das chamas, de um lado fica situada a “boca” por onde o forno é alimentado 

com lenha durante o processo da queima e do outro o “suspiro”, utilizado para promover a 

circulação de ar e também para receber a lenha. A disposição dessas aberturas ora encontra-se 

em alguns fornos no sentido Leste / Oeste, ora e em outros, nos rumos Norte e Leste. Sobre 

essa armação, observamos o plano circular onde a louça é arrumada, constituído por tijolos 

soltos, complementado por uma extensão cônica encimada pela chaminé que conduz o ar do 

interior para o exterior do forno. Numa lateral oposta à posição ocupada pela boca e o suspiro, 

fica localizada a porta, maior abertura do forno por onde são depositadas as peças destinadas à 

queima.   
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Figura 67 – Forno de S. Ramos; forno de D. Chiquinha; porta do forno da COPAP aberta após uma 
queima; forno de D. Miriam; forno de Sales (detalhe da boca) e forno de Canindé (detalhe da 
chaminé). Na seqüência da esquerda para a direita e de cima para baixo 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Outros fornos observados na localidade parecem improvisações se comparados 

àqueles descritos anteriormente, é o caso do forno de Seu Ramos arrumado num canto de 

parede, quadrado, feito de tijolos vermelhos de oito furos. A mesma solução também foi 

observada na COPAP, ladeando o forno principal e destinado para a queima de miniaturas. Os 

fornos utilizados pelas irmãs Miriam e Chiquinha, da Família Felipe, este último infelizmente 

destruído quando a ceramista encerrou sua carreira impedida por problemas de saúde, são 

curiosos por serem distintos dos demais. O de D. Miriam, célebre pela confecção de graciosos 

caxixis, apesar de pequenino, quando utilizado era suficiente para queimar até duzentas 

miniaturas, hoje a ceramista praticamente parou de trabalhar para se dedicar aos netos. O 

forno de D. Chiquinha apresentava as mesmas características dos fornos da Família Lima do 

Nascimento, sem, no entanto, dispor da abóbada maior, nem de chaminé, quando precisava 

organizar a louça para a queima, cobria as peças completamente com cacos de cerâmica, 

sobras de acidentes ocorridos durante o procedimento. 

 
Pude participar de uma queima feita por Canindé, especialista na confecção de 

utilitários, sobretudo panelas. As peças, pratos fundos de sua autoria e uma grande bacia 

modelada pelo irmão Sales, estavam expostas ao sol desde a manhã, ao chegar em sua casa 

aproximadamente por volta das 15h, horário previamente combinado, o encontrei com D. 
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Margarida, sua esposa, arrumando os pratos apoiados sobre telhas dispostas num gramado 

natural próximo do local onde trabalham.  Estavam preocupados com o estado de algumas 

peças que ainda apresentavam sinais visíveis de umidade, procuravam deslocá-las para áreas 

em que o sol vespertino as atingisse com mais intensidade. As telhas são usadas para facilitar 

a secagem, “se as peças ficarem de banda seca mais rápido” comentou Canindé. A inclinação 

contribui para que apenas uma pequena parte do objeto fique em contato direto com o solo. 

Em seguida após verificarem visualmente as condições gerais do conjunto de pratos, 

começaram a empilhá-los para transportá-los ao forno depositando-os junto à porta. 

Nunca a louça é arrumada de qualquer maneira nesse espaço, se as peças ficarem 

diretamente sobrepostas umas às outras pode provocar problemas de escurecimentos ou 

mesmo impedir seu cozimento deixando crua alguma parte do objeto, são organizadas de 

modo a ocuparem o menor espaço possível e permitirem uma boa quantidade a ser queimada 

de uma única vez, durante a queima não podem ficar soltas, por esse motivo, é necessário 

apoiá-las nas laterais do forno, são intercaladas com outras peças deixando pequenos 

espaçamentos para que o fogo as atinja igualmente, caso seja necessário, lançam mão de 

cacos de telhas e tijolos para servir de apoio. O tipo de forno usado por Canindé o permite 

entrar em seu interior para organizar de acordo com a sua experiência a melhor maneira de 

acomodar os objetos, nessa circunstância, amontoados na direção do fundo para a porta do 

forno. Colaborei com o trabalho do casal auxiliando D. Margarida no carregamento dos pratos 

para a arrumação.  

Quando finalmente todas as peças foram assentadas no forno, a artesã deixou o local 

discretamente e Canindé assumiu sozinho o ofício retirando das proximidades da boca do 

forno um excedente de cinzas deixados pela última queima. Depois saiu e voltou rapidamente 

trazendo um balde plástico com um pouco d’água, derramou a água no lado direito, rente ao 

alicerce onde havia depositado uma porção de goma de rio, com o auxílio de uma pá misturou 

a goma molhada até conseguir uma textura próxima de uma argamassa, foi amontoando 

alguns tijolos de oito furos na porta do forno e, por fim, utilizando as próprias mãos, tratou de 

unir os tijolos com a mistura de goma de rio. Quando chegou aproximadamente até pouco 

mais da metade cobriu as peças contidas no forno com folhas de metal já oxidadas, pedaços 

de flandre, sucatas de fogão e geladeira, guardadas providencialmente ao lado, para na 

seqüência completar o fechamento da abertura, um rapaz adolescente, seu eventual auxiliar 

lhe deu assistência nessa hora. As folhas de metal distribuem melhor o calor concentrando o 

ar quente no interior do forno, outros ceramistas utilizam cacos de cerâmica para a mesma 

função. 
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Em todo esse tempo, Canindé mostrou-se preocupado com a quantidade disponível de 

lenha julgando insuficiente o que havia conseguido. Ausentou-se mais uma vez trazendo 

fósforos, um chumaço de pano e um recipiente com óleo diesel para acender um pequeno 

feixe de lenha deixado próximo da boca do forno, pouco a pouco o fogo foi aumentando o 

tamanho das labaredas.  Aproximava-se o final da tarde quando resolveu finalmente ir atrás de 

mais lenha, nesse intervalo, aproveitei para registrar o processo de preparação dos bolões de 

massa na oficina de Sales situada nas imediações. 

Quando anoiteceu fui até o centro de Santo Antônio fazer um lanche na padaria, lá 

encontrei D. Lúcia que me convidou para ir até sua casa para mostrar suas últimas peças, 

figuras femininas pintadas e revestidas de chita, resultado de uma parceria com outra artesã 

apresentando forte influência da louça figurativa pernambucana que tanto havia admirado 

numa das feiras de artesanato que participou. A produção foi encomendada por uma 

comerciante que possui loja na Zona Sul da capital. Nos despedimos e voltei para a casa de 

Canindé.  

O reencontrei com uma expressão de satisfação, pois havia conseguido o restante da 

lenha, estava sentado sobre uma tábua próxima do forno, admirava o crepitar e a luz das 

chamas. Canindé é tímido e quase monossilábico, respondia apenas quando solicitado a 

esclarecer minhas dúvidas, o silêncio foi rompido quando D. Cristina, admirada com a minha 

permanência naquele local enviou gentilmente um copo de café acompanhado de uma 

deliciosa tapioca, perguntava: “ele ainda tá aí?” Mais tarde chegou Seu Paulo, seu marido, 

para alisar as panelas que havia modelado durante a tarde. O espaço onde trabalha é contíguo 

ao quintal de Canindé e uma janela entre os dois ambientes estimula a comunicação. Ao longe 

ouvíamos o som dos cânticos e fogos de artifício da procissão motorizada em homenagem ao 

santo padroeiro, e aos poucos fui descobrindo quão devoto era Canindé e sua família, ao ouvir 

seus comentários sobre a vinda do novo padre da cidade, a reforma do teto da igreja, as missas 

dominicais... Talvez motivado pelo som do rádio que mantém em sua “casa do barro”, Seu 

Paulo com o bom humor peculiar revelou a preferência que ambos nutriam pelas músicas 

bregas cantarolando alguns dos maiores clássicos do gênero e revelando Canindé como um 

insuspeitado colecionador de discos dos seus grandes intérpretes, coleção que mais tarde 

doaria para um irmão. Nesse momento, D. Sônia nos convida para jantar, agradeci o convite, 

mas já estava satisfeito com as delícias de D. Cristina, Canindé então se retirou. 

     Ao voltar, dispôs de um longo rodo metálico e foi empurrando o feixe de lenha para o 

interior da boca do forno, antes pôs as mãos nos tijolos fixados na porta e verificou que ainda 

estavam mornos, por repetidas vezes passou a jogar pedaços de madeira leve na fogueira em 
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intervalos determinados pelo consumo da lenha. Um breve estalar dentro do forno o fez 

pensar por alguns instantes na perda iminente de parte da louça, aproximava-se o momento de 

cardear, voltou a tocar nos tijolos e na parte superior do forno, pediu para que eu fizesse o 

mesmo. Pude verificar que próximo da boca os tijolos estavam mais aquecidos, a seguir abriu 

o suspiro e por ele jogou mais lenha.  

Sem avisar, pegou uma escada e subiu pela lateral onde estava situado o suspiro até a 

abertura da chaminé para retirar uma chapa de metal que a cobria parcialmente. Justificou que 

como seu forno é grande, precisa cobrir a abertura deixando apenas algumas frestas para 

conseguir mais calor, quando vai cardear, libera a chaminé porque ocorre um aumento da 

concentração de fumaça.  Daí em diante incrementou os intervalos em que arremessava lenha 

e pedaços menores de madeira até as chamas ganharem altura, informou que já tinha 

começado a cardear, mas pediu para que ficasse mais um pouco, pois abriria parte da porta do 

forno para que eu pudesse ver a louça toda vermelha. Já se aproximava da meia noite e como 

nesse dia havia deixado minha mãe na casa de parentes em Macaíba, cidade próxima, sem 

avisar sobre o tempo necessário para a queima e, como pretendia registrar todo o 

procedimento numa série fotográfica, saí somente quando Canindé confirmou que aquele era 

realmente o último estágio antes da abertura parcial da porta, combinamos então o meu 

retorno para as oito horas do dia seguinte.  

Cheguei no horário marcado, mas encontrei a casa fechada, Seu Paulo vinha pela rua 

numa bicicleta transportando um saco de pães, aproximou-se e chamou pelo cunhado diversas 

vezes, quando o portão se abriu, surgiu na minha frente um Canindé ainda sonolento, pois a 

queima só terminara à uma hora da manhã.  De volta ao forno, observei uma grade 

interditando a boca, seu interior estava limpo, não havia brasas, apenas um amontoado de 

cinzas deixado do lado de fora. Fui informado que é preciso retirá-las para evitar que toda a 

louça não escureça pelo excesso de calor, a grade garantia a proteção dos animais domésticos 

contra eventuais acidentes no caso de tentarem entrar na abertura do forno ainda quente. 

Com as mãos protegidas por grossas luvas, foi retirando pela porta do forno primeiro 

as chapas metálicas, em seguida os tijolos postos para vedação e finalmente os pratos já 

apresentando a cor avermelhada característica da louça de Santo Antônio, empilhando-os 

ainda quentes, no chão junto ao forno. Quando foi possível, entrou no forno para retirar as 

peças localizadas na parte posterior ao fundo, o calor era intenso obrigando-o a sair por duas 

vezes até concluir a retirada dos últimos objetos. Auxiliado por seu jovem ajudante, batia em 

cada prato com um tecido improvisado num espanador para retirar as cinzas brancas que lhes 

cobria a superfície. A conclusão de todo trabalho foi encerrada com o transporte dos pratos 
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Figura 68 – Processo da queima da louça em Santo Antônio do Potengi 
Fonte: Foto do autor (2006) 

para o local em que foram originalmente modelados. Naquela manhã, o artesão se 

comprometera a entregá-los para um lojista de um mercado popular no bairro do Alecrim em 

Natal. A condução seria feita no carro de propriedade do próprio artesão.  
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4.3 A ORGANIZAÇÃO DAS CASAS DO BARRO 

 

Ao contrário da cooperativa, a localização das unidades domésticas onde a louça é 

produzida não oferece nenhum apelo visual que indique sua existência na localidade, a única 

exceção é a lojinha de D. Lúcia na rua principal, nos arredores da COPAP, onde na fachada 

aparece escrito em vermelho “Art’s em Argila”, às vezes, observamos como indícios a 

exposição das peças secando ao sol nas calçadas ou na entrada das casas. Se considerarmos o 

conjunto de todos os ceramistas que hoje atuam desse modo, observaremos que alguns 

tiveram formação e até recebem orientações conseqüentes dos programas estaduais de 

artesanato, porém, parte deles, habitantes da periferia da cidade, tornaram-se invisíveis aos 

representantes dessa área pela insistência em não abandonar o sistema de trabalho que 

escolheram considerado incompatível com o modelo praticado pelas associações e 

cooperativas. De que maneira então conseguem manter-se em atividade distribuindo uma 

produção regular pautada num repertório aprendido com a própria família, isenta dos 

direcionamentos e intervenções, do circuito sedutor das grandes feiras de artesanato, 

estruturas estabelecidas pelo Governo?  

Nessas unidades domésticas observamos duas situações na organização dos espaços de 

trabalho, alguns adaptam um cômodo da casa para a realização da louça reservando o quintal 

quando dispõem de forno, o ambiente dos irmãos da família Lima do Nascimento 

normalmente é dividido em três áreas distintas do espaço doméstico. Há um cômodo maior e 

coberto com piso de terra batida ou cimento queimado onde é feita a modelagem, distribuídas 

em prateleiras ou dispostas pelo chão, não existe uma localização específica para arranjar as 

peças cruas ou cozidas, o mesmo ambiente acolhe objetos em diferentes fases de acabamento 

e os instrumentos de trabalho. A matéria bruta é guardada em espaços exteriores adjacentes e 

o último local abriga o forno juntamente com a lenha e demais recursos usados para a queima.  

Os horários de trabalho são estabelecidos pelos próprios artesãos e variam conforme as 

necessidades de cada unidade, Canindé e D. Margarida começam a trabalhar das 6h até 12h, 

retornando à tarde das 14h às 18h. Às vezes Canindé trabalha à noite, durante a semana 

quando necessita adiantar uma encomenda. D. Cristina e Seu Paulo organizam o dia de 

trabalho das 8h até às 11h, o período da tarde compreende das 14h às 17h e à noite das 20h às 

22h de segunda a sexta. Esses horários são flexíveis, por exemplo, no final da manhã e à noite 

D. Cristina precisa administrar os serviços domésticos ausentando-se mais cedo do trabalho 

com a louça. Sales e Ailton começam das 8h até 12h na manhã com intervalo para o almoço, 

o período da tarde é iniciado por volta das 13h 30 às 17h, hora em que Ailton encerra o 
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compromisso de trabalhar para Sales. A partir das 17h, o trabalho é para si, sem a 

obrigatoriedade de contar para seu mestre, até às 20h. 

Um declínio no consumo da louça e preços insignificantes, de acordo com alguns 

artesãos teria motivado o abandono da atividade por vários ceramistas, conforme o relato a 

seguir: 
 Assim, eu acho que acabou mais a questão do artesanato foram os 
importados que já tem muita coisa linda por aí de louça, de porcelana, de 
tudo! Eu acho que foi isso que afundou bem o artesanato, com certeza! 
Agora aqui eu achava bom, trabalhava demais, mas achava bom porque? 
Trabalhava demais, mas tinha uma pessoa certa pra comprar né? A gente faz 
uma peça cobra 0,20 centavos, 0,30, e às vezes a pessoa vem comprar e 
ainda paga em três, quatro vez, pagando de 0,10, de 0.10, de 0,10[...] 
Eu agradeço muito a Deus, mas eu não pretendia fazer mais loiça na minha 
vida não, só se for um caso mesmo de extrema urgência. Até porque as 
pessoas não dão muito valor não sabe? 
Celi, ex-artesã. (Informação verbal) 

 

Os que insistiram em continuar no ramo tiveram que encontrar estratégias de 

sobrevivência para garantir o sustento de suas famílias numa realidade em que não há muitas 

opções de trabalho. As negociações citadas acima são corriqueiras e os artesãos denunciam 

essa prática como característica dos atravessadores que agem na comunidade, outra situação 

mais desagradável aparece freqüentemente nas narrativas de quase todos os ceramistas, são as 

falsas encomendas em que o cliente usando de má fé se compromete a pagar por certa 

quantidade da louça, alguns deles inclusive sugerem alterações imprevistas nos objetos 

transformando a função original para algo muito específico o que compromete toda a 

produção no momento da venda caso não seja efetuado o negócio, não é regra dos oleiros 

receber um adiantamento pelo serviço, acontece então que o pretenso cliente ou mesmo o 

cliente fixo jamais aparece ou concorda para honrar o compromisso prejudicando dias inteiros 

de trabalho, os artesãos ao final amargam a perda do material que foi investido e o 

desapontamento pela desvalorização do seu meio de sobrevivência, conforme narram a seguir 

D. Cristina e seu filho: 
DC- Pronto, eu já tenho um irmão que ele trabalha bem é com aquelas 
corujinha e peixe, eu não mandei um pra você? Pronto! 
 

F- Teve um tempo que mamãe também tava fazendo os peixes, aí o rapaz 
que encomenda queria cem né? Não tenho certeza, aí pediu pra mamãe 
fazer... 
 

DC- Mas ele não achou, eu fiz mas não achou... 
 

F- Ele não quis porque[...] 
 

DC- Não ficou idêntico. (Informação verbal) 
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Como alternativa para diminuir os danos provocados pela irresponsabilidade alheia 

procuram trabalhar com clientes fixos. Alia-se a esse fato a facilidade de não ter mais que 

arcar como no passado com o transporte da louça, esse foi o caminho aproveitado pelos 

atravessadores quando aumentaram sua participação na comunidade. 

Lidar com a clientela conhecida é supostamente menos arriscado assegurando 

minimamente a esperança de certa regularidade na comercialização, de maneira especial nos 

períodos em que ocorre uma queda nas vendas nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e 

março. Salientamos aqui que a diminuição do interesse pela louça ocorre nesse intervalo por 

dois motivos: de início, a louça produzida especificamente nesses espaços, em sua maioria 

utilitária, atende mais às necessidades locais e distingue-se daquela decorativa que 

comumente seduz o interesse do turista que visita o Estado no período considerado de alta 

estação, porém, a proximidade das festas de fim de ano, faz com que a população invista em 

outros bens de consumo provocando em conseqüência uma redução nas encomendas.  

Se a abundante produção da louça rupestre gerou recentemente sua consolidação no 

espaço das vitrines das lojas, dos grandes eventos de artesanato e na conquista do gosto dos 

consumidores mais sofisticados, ela sozinha não constitui a totalidade do que hoje movimenta 

a atividade oleira de Santo Antônio. Há um outro perfil de público responsável pelo consumo 

da louça utilitária que ao longo de décadas vem sustentando o ofício dos ceramistas e servindo 

para identificar o repertório local. O crescimento da  religiosidade popular fez aparecer um 

comércio de artigos utilizados pelos devotos em que quartinhas, pratos e alguidares são 

vendidos para servir oferendas nos rituais da umbanda. Os lojistas desse segmento estão entre 

os clientes fixos por isso que essa prática consegue manter ao longo de todo o ano a 

elaboração desse grupo de objetos.  

As feiras livres representaram o primeiro espaço de exposição e venda da louça fora de 

Santo Antônio, os mais velhos hoje com idades compreendidas na faixa dos setenta e oitenta 

anos contam que a geração de seus pais precisava se deslocar para Natal transportando a 

produção:  
Nesse tempo não tinha carro, não existia carro não, não existia carro não, 
ói, naquela ponte que tá parada ali eu ainda andei duas vezes, a pés. Ave-
Maria! Olhe minhas sandálias, minhas sandálias caiu em cima das táuba e 
eu não tive coragem de apanhar, ainda me lembro como se fosse hoje e eu 
era pequena. Aí eu outra vez, agente fumo a pés. Porque aqui, esse 
Conjunto Amarante? Isso aqui tudo era mato! Tudo era mata, num tinha 
casa ali não, não existia casa não, eu digo porque eu alcancei, foi. Agora é 
cidade né? É tanta casa. Papai ói, levava em animal, papai levava em 
animal os caçuá, os caçuá cheios, dois caçuá. Aí papai deixava o animal 
aqui em Barreiros, repare! Ave-Maria! se a pessoa bem pensar... Ali e pra 
Natal ia de canoa (risos). Ave-Maria ia de canoa! Papai levava de canoa até 
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Figura 69 – A venda da louça na Feira de Lagoa Seca em Natal, em dois momentos a 
negociação entre o comerciante e os consumidores. 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Figura 70 – Exposição da louça na Feira do Alecrim  
Fonte: Foto do autor (2006) 

em Natal e agora não sei onde é que chegava em Natal. Bida já sabe, Bida 
já era mais velha era tanta coisa, Bida inda ia a pé. 
                                                                                                                                              
D. Chiquinha (Informação verbal) 
 
Por Deus do céu! Peguei a trabalhar com idade de 12 anos, fazia quatro, 
cinco vasilha, não sabia raspar e lá chaboqueava os pedaços e foi indo, foi 
indo e fui fazendo, tocava pra cidade! Pro Alecrim na feira né? Vender!  
                                                                                                                                
D. Bida (Informação verbal) 

 

O ambiente das feiras nunca abdicou do comércio da cerâmica, no entanto a 

participação dos oleiros não é mais na venda direta ao consumidor, eles fornecem a louça para 

comerciantes que a distribui nesse circuito. No espaço improvisado das feiras os objetos 

utilitários predominam, nele são exibidas jarras, potes, travessas, pratos para “despachos”, 

quartinhas, cofrinhos, as panelas lideram a preferência popular, pois a tradição ensina que a 

comida feita em panela de barro fica mais gostosa, louça miúda ou lúdica ainda tem saída. O 

público é heterogêneo comportando não apenas as donas de casa como poderíamos pensar 

num primeiro instante, a inclusão das feiras de Natal nos roteiros turísticos ocasionou a vinda 

de visitantes estrangeiros hoje em dia os mais interessados no consumo da louça. Os 

comerciantes de louça atuam como intermediários e distribuidores, vendem peças de diversas 

procedências, misturadas na acomodação da feira, parte delas é oriunda de Santo Antônio, 

atualmente, são vendidas em cada feira cerca de trinta a quarenta peças. 
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Figura 71 – O galo pintado e decorado com fuxico, não foi modelado por quem o enfeitou. Em seguida, 
dois artesãos negociam uma encomenda Na seqüência, a adição manual das asas das panelas torneadas 
na Copap 
Fonte: Foto do autor (2006) 

Concorrendo para ativar a circulação, distribuição e o consumo dos objetos de barro 

em outros espaços, aparecem ainda comerciantes de mercados populares, de centros de venda 

de artesanato, clientes eventuais e em menor escala outros artesãos, residentes ou não em 

Santo Antônio, que utilizam a louça de como suporte para a realização de seu trabalho. As 

formas nesses casos recebem pinturas ou colagens decorativas que renovam o aspecto original 

do objeto conforme a interpretação particular que cada um em função de seu processo criativo 

realiza. É uma outra situação além das restrições geradas pela partilha dos fornos para a 

queima, ocorre também quando necessitam cumprir com grandes encomendas, caso citado 

anteriormente no espaço da COPAP, ou desejam utilizar objetos elaborados de um modo 

diverso daquele que desenvolvem, por exemplo, artesãos que não dispõem do torno pagam 

pelo serviço para a obtenção de peças torneadas e vice-versa. Determinados artesãos se 

especializaram ainda em tipo específico de objeto estimulando essa prática, pois todos 

conhecem as características do trabalho que cada qual soube imprimir, “cada pessoa aqui faz 

de um modo”. 

   
Em alguns casos, observamos artesãos que deixam peças suas no espaço de outro para 

a venda, como se fora em consignação; ou aqueles que não trabalham juntos ocasionalmente 

liberarem o espaço de um deles para a realização da modelagem ou da decoração das peças do 

outro. Por mais de uma vez, presenciamos também a aquisição de quantidades razoáveis do 

barro entre os ceramistas. Nesses casos, não pudemos confirmar se isso implicaria o 

pagamento de um valor sobre essa disponibilidade. Entretanto, constatamos tratar-se de 

momentos em que sociabilidades são reforçadas entre o grupo, ultrapassando as divergências, 

independentemente do modelo de produção ao qual os artesãos estão sujeitos. 
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Os artesãos das casas do barro ao administrarem diretamente a venda no local onde a 

louça é produzida, apesar da participação dos intermediários, preservam certa unidade no que 

realizam, revelam aspectos significativos do trabalho e da vida familiar, situação inimaginável 

no ambiente das lojas. Ao realizarem seu trabalho de modo independente, não se vêem 

adaptados ao regime da cooperativa, no entanto, gostariam de ser ao mesmo tempo notados 

pelo interesse público recebendo incentivos que os ajudasse a melhorar o acesso aos seus 

espaços de produção, da mesma forma interessar-lhes-ia dispor de recursos necessários para a 

aquisição de novos instrumentos, especialmente os tornos, no intuito de diversificar o 

processo de fabricação da louça. 
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Figura 72 – Crianças representando a continuidade do trabalho da cerâmica em Santo Antônio 
Fonte: Foto do autor (2006) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               
 

 

 

 

 

 

      

 

 

Na perspectiva de compreendermos as dinâmicas que atualmente operam na 

continuidade do ofício artesanal em Santo Antônio do Potengi, verificamos a existência da 

circulação e do consumo dos objetos na própria comunidade e fora dela, estimulada pelas 

trocas de serviços e negócios entre os artesãos e principalmente pela exposição dos objetos 

em eventos, feiras e lojas, reforçado por um público heterogêneo constituído por turistas, 

comerciantes de artigos religiosos, de arte popular, feirantes, clientes eventuais e pelo 

investimento de instituições governamentais, centralizado na modernização da produção 

amparada na renovação dos desenhos e na apropriação de novos recursos tecnológicos 

compatíveis com uma lógica industrial que sublinha o valor econômico e ignora as dimensões 

socioculturais que fazem parte desse mesmo processo. 

A ausência na comunidade de ações voltadas para o trabalho, além do serviço prestado 

nas olarias de tijolos e telhas artesanais, pequeno comércio popular ou na agricultura, absorve 

temporariamente parte dos jovens como mão de obra nos espaços de produção coletiva da 

cerâmica artesanal. 

Nesse sentido, a criação da cooperativa local de artesãos polarizou o incremento de 

modificações significativas nos processos produtivos e no aspecto formal da louça mediante a 

estruturação de um espaço próprio para a produção da cerâmica onde foram proporcionados, 

via os programas oficiais de artesanato, cursos de capacitação e formação de novos artesãos, 

aquisição de novos instrumentos técnicos, e divulgação regular do artesanato local através de 

veículos de comunicação de massa nos eventos específicos na área. Todas essas vantagens 

incutiram entre seus participantes a percepção de se tratar de um ambiente “moderno” em 
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sintonia com as exigências mais atuais do mercado consumidor teoricamente mais 

competitivo e estável em relação ao modelo “tradicional” das unidades domésticas. No 

entanto, criada há treze anos, a cooperativa absorve apenas uma parcela do grupo de 

ceramistas existentes na comunidade, a condução do trabalho nesse sistema foi motivo de 

divergências entre os cooperados e os ceramistas que de início mantiveram algum tipo de 

contato com a proposta da experiência coletiva e se afastaram optando pela continuidade do 

trabalho nos moldes anteriores, queixando-se de irregularidades administrativas reconhecidas 

inclusive pelos próprios participantes e por representantes dos programas estaduais 

responsáveis pelo acompanhamento do projeto. Nos questionamos até que ponto as 

informações direcionadas aos artesãos, são devidamente entendidas pelo grupo que apresenta 

limitações visíveis na escolaridade. 

Durante o tempo da pesquisa não observamos entre os associados, mesmo os mais 

antigos, mudanças extraordinárias em sua situação social advindas de sua participação no 

ofício com a louça, a realidade que apresentam não destoa daquela enfrentada pelos demais. 

Tal situação soa contraditória quando percebemos que as orientações dos órgãos públicos 

mesmo cientes da importância cultural do artesanato o prestigiam de forma limitada, 

ressaltando o reconhecimento do objeto artesanal como um produto a ser revertido em renda 

para benefício dos produtores, é estimulada sua realização em grandes quantidades numa 

escala incompatível com o trabalho individual do artesão, condição essencial para a sua 

eficiente inserção nos grandes eventos de negócios destinados ao setor.  

Da mesma maneira, o fenômeno da louça rupestre colaborou para revitalizar o 

interesse pela atividade artesanal na localidade sendo incorporado como padrão pelos 

programas de apoio, dada sua considerável aceitação, incrementou o aumento nas vendas 

conquistando um segmento de público constituído por turistas, sua presença destacada nas 

vitrines das lojas de artesanato da Zona Sul de Natal indicam a continuidade do interesse por 

esse tipo de objeto. Toda a representatividade histórica da atividade louceira na região em 

nenhum instante é acionada como diferencial na divulgação do artesanato de barro para, 

parodiando os técnicos, “agregar valor de mercado”. O próprio município de São Gonçalo do 

Amarante  nas raras ocasiões em que divulga  esse fato  o faz timidamente. 

Simultaneamente, os ceramistas das “casas do barro” tiveram que desenvolver 

estratégias para a manutenção da atividade sem o aval das instituições, nelas, estão incluídas a 

preservação dos clientes fixos, a demanda das casas de artigos religiosos e das feiras livres, o 

fornecimento de peças e mão-de-obra especializada para outros artesãos. O aparelho 

representado pelo Estado não consegue abranger, ainda que assim o queira todos os 
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indivíduos, gerando contestações sociais diante dos grupos populares, por não fornecer o 

acesso igualitário aos seus bens e serviços e privilegiar a separação da economia das suas 

representações culturais em nome das estruturas que o sustém. 

Entre o grupo de ceramistas, destaca-se a importância dada ao conhecimento adquirido 

mediante a observação, a prática e a oralidade sobre todo o complexo processo de elaboração 

da cerâmica, da escolha da matéria-prima à queima, independente dos espaços destinados à 

sua fabricação. Os artesãos “formados”, distintos dos ajudantes ou “funcionários” são aqueles 

que dominam cada estágio da fabricação. 

Historicamente, o reconhecimento atribuído às produções artesanais privilegia de 

modo especial o objeto e somente de forma extraordinária seus criadores. A grande maioria 

dos atores permanece “anônima” como se não existissem socialmente. Apesar da eventual 

visibilidade que possa ser conquistada em poucos casos, mediante o esforço de suas mãos, dos 

conhecimentos implícitos para a realização das obras, da qualidade artística de suas criações, 

quando estas são “oficializadas” por especialistas e instituições, ou mediante a aceitação 

popular. Citando Walter Benjamim, Regina Abreu (2004, p.61) destaca a importância do 

reconhecimento às particularidades manifestadas nos agentes do fazer artesanal: 
O artesão que imprime suas impressões digitais no vaso, o confeiteiro que cria 
brinquedos de açúcar para distribuí-los às jovens mães que com ele adquirem os 
doces, o marceneiro que inventa um brinquedo para distrair as crianças em sua 
oficina, todos esses indivíduos não são seres intercambiáveis em mercados de 
trabalho. Eles são únicos e singulares. São insubstituíveis. 

 

Em Santo Antônio, alguns artesãos se identificam como “escondidos” categoria 

reveladora daqueles que lamentam o não reconhecimento público pelo trabalho que realizam e 

por suas trajetórias de vida. Deseja-se uma política que os reconheça. 
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