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RESUMO 

 

A região dos bairros Olarias e Poti Velho contempla o encontro dos rios Poti e Parnaíba, 

na cidade de Teresina – Piauí, e teve sua ocupação antes da criação da própria capital. Os 

rios e as jazidas de argila proporcionaram atividades de pesca, olaria e produções 

cerâmicas. Tais elementos remetem a importância ambiental, simbólica, cultural e 

econômica da região. A partir de 1990, intervenções através de investimentos públicos 

modificaram o local, entre elas: Parque Ambiental do Encontro dos Rios, Incubadora do 

Artesanato Artístico de Teresina – INART, Polo Cerâmico do Poti Velho e Centro de 

Produção de Arte Santeira. Assim, analisou-se como tais intervenções contribuíram na 

identidade local, quanto aos aspectos culturais e ambientais relacionados à paisagem 

ribeirinha, morfologia  e dinâmica dos bairros. Os procedimentos metodológicos utilizados 

foram fontes bibliográficas e documentais, entrevistas com moradores locais e agentes 

públicos, aplicação de questionários e visitas de campo. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A paisagem rodeia e enlaça, todos estão sempre envolvidos emocionalmente, seja de forma 

positiva ou negativa e são, na maioria das vezes, agentes e não apenas observadores da 

paisagem. Principalmente em meios urbanos, a paisagem sempre é afetada pela dinâmica 

do local onde está inserida e isso modifica sua relação com os habitantes da área. 

 
Tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a  paisagem. 

Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista 

abarca. Não é formada apenas de volumes, mas também de cores, 

movimentos, odores, sons etc (SANTOS, 1988, p. 21). 

 

A cidade de Teresina esbanjava um exuberante verde nas primeiras décadas de sua 

formação e em vista disso recebeu o apelido de Cidade Verde, concedido pelo poeta 

maranhense Coelho Neto. Embora seja a única capital da região Nordeste que não está 

localizada nas margens do Oceano Atlântico, ela desfruta de uma singularidade em relação 

às demais capitais da região, uma vez que foi privilegiada com uma paisagem constituída 

pelo encontro dos rios Poti e Parnaíba, onde se encontram os bairros em estudo: Poti Velho 

e Olarias. 

 
Teresina nasceu em um exuberante pedaço da natureza, que lhe deu uma 

beleza singular: emoldurada por dois grandes rios “que a abraçam” e que 

recebem vários pequenos riachos nos seus terraços pontilhados por 

centenas de lagoas, formando um belo sistema lagunar-fluvial. Juntos, os 

elementos: rocha, clima, relevo, rios e solos imprimem dinâmica ao 



cenário de fluxos de energias e matérias, movimentando água x 

sedimento x vida, desenhando as formas que se elevam a partir desses 

rios em patamares e topos planos – terraços, encostas e baixos planaltos 

(hoje parte descaracterizados pelos cortes/ aterros/ pavimentação), bem 

como fazendo brotar vida vegetal e animal que emolduram a paisagem 

local, base dos demais fluxos individuais e sociais. Estes interagem com  

o natural, dando-lhe forma e sentido (LIMA, 2002, p. 186). 

 

Desse modo, a paisagem ribeirinha configura-se como o ponto de maior atração local, e 

além dela, a presença de lagoas próximas a área, como a Lagoa dos Oleiros, também 

influenciou a dinâmica destes bairros e dos adjacentes, construindo diferentes relações com 

moradores, trabalhadores e visitantes. Os bairros Olarias e Poti Velho possuem Zona de 

Preservação - ZP desde 1988 com a lei municipal de Teresina nº 1939 (TERESINA, 

1988) por se tratar de faixa marginal dos rios. A presença dos rios nessa paisagem urbana 

remete não apenas a importância ambiental, mas também a questões simbólicas, culturais, 

afetivas e econômicas para a região desses bairros. 

 

A atividade oleira existente na Lagoa dos Oleiros, a pesca nos rios e posteriormente o 

desenvolvimento da produção cerâmica tornaram a paisagem agente transformador. No 

entanto, em consequência dessa expansão, houve um adensamento populacional, na região 

em estudo, de maneira desordenada. Além disso, a condição de preservação desses rios e 

suas margens se encontra degradada devido às ocupações irregulares impulsionadas pelas 

atividades de subsistência e pela falta de planejamento no uso dos recursos naturais. Os 

habitantes e a própria região passaram a necessitar de expressivas intervenções locais, que 

lhes possibilitassem melhores condições de vida e trabalho, e minimizassem esses impactos 

ambientais. 

 

Diante de tais carências, a população presenciou transformações no local a partir de 1990, 

que beneficiaram o lazer e a ampliação da comercialização dos produtos locais, tais como: 

a construção do Parque Ambiental do Encontro dos Rios (1996), criação da Incubadora do 

Artesanato Artístico de Teresina – INART, construção do Polo Cerâmico do Poti Velho 

(2006) e criação do Centro de Produção de Arte Santeira (2015). 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A região de estudo representava, inicialmente, apenas locais de passagem obrigatória a 

qualquer viajante que se deslocasse de Oeiras, antiga capital do Piauí. No entanto,  o 

cenário de difícil comunicação da capital com as outras regiões, principalmente com a Vila 

do Parnaíba (atual cidade de Parnaíba), importante ligação com as outras províncias. Logo, 

tornou-se necessária a mudança da capital. 

 

A região escolhida para nova capital, inicialmente, foi a Vila do Poti que seria nas 

proximidades dos rios Poti e Parnaíba, região privilegiada tanto pela questão da 

subsistência, quanto pela presença dos rios que permitiriam a navegação, possibilitando a 

comunicação com as outras províncias e a consequente expansão comercial. No entanto, 

em razão de constantes inundações e insalubridade foi escolhida uma nova área em seguida, 

mais alta e sem riscos de inundação, mas ainda na margem do rio Parnaíba (CHAVES, 

2013). Após a efetivação da transferência do povoado surge a Vila Nova do Poti, em 1851, 

e a antiga passou a ser chamada de Vila Velha do Poti. Logo em 1852, o presidente da 

província piauiense, José Antônio Saraiva elevou a Vila Nova do Poti à categoria de cidade, 

instituindo-a como uma nova capital, denominada Teresina (CHAVES, 2013). 



Ao longo do século XX, com a cidade já mais urbanizada, a antiga vila transformou-se no 

bairro Poti Velho e com uma paisagem predominantemente constituída por residências em 

taipa, devido a abundância de argila fornecida pelas olarias na região. O bairro Olarias 

compreenderia a área que se desenvolvia próximo ao encontro dos rios e da lagoa dos 

Oleiros. Ao longo de sua ocupação, os bairros (Figura 1) sofreram transformações em 

decorrência do crescimento urbano. 

 

 
 
Fig. 1 Área do encontro dos rios Poti e Parnaíba. Os bairros Olarias e Poti Velho em destaque 

Fonte: Google Earth modificada 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia fundamentou-se em fontes bibliográficas, orais, documentais e de campo. 

As análises foram feitas consultando-se a legislação vigente sobre os temas, Legislação 

Ambiental do Piauí (TERESINA, 2006) e Novo Código Florestal (BRASIL, 2012). 

Realizou-se entrevistas com 30 usuários da área de estudo, que foram convidados a 

responder um questionário elaborado pelas autoras. No questionário havia perguntas sobre 

o que representa os bairros e os rios e qual a visão deles sobre o impacto dos novos 

investimentos feitos na área, além disso, solicitou-se aos entrevistados que desenhasse um 

mapa mental dos limites entre os bairros Olarias e Poti Velho. Também foram 

realizadasentrevistas com representantes de projetos da Prefeitura Municipal de Teresina e 

com a Promotora do Meio Ambiente do estado do Piauí. 

 

4 IDENTIDADE LOCAL DOS BAIRROS POTI VELHO E OLARIAS 

 

Os ofícios, cultura e religiosidade dos bairros Olarias e Poti Velho formam a herança 

patrimonial da região. As atividades de pesca, de olaria e de cerâmica foram consolidadas 

desde o século XVIII na região do encontro dos rios Poti e Parnaíba em Teresina – Piauí, 

devido à abundância de peixes e jazidas de argila. 

 



Com efeito, a pesca local é artesanal, caracterizada pela utilização de técnicas rudimentares 

como canas, pequenas redes e arpões, e de embarcações de pequeno porte, destinada ao 

mercado local ou ao autoconsumo. Porém, encontra-se bastante ameaçada nos dias atuais 

devido ao grau de poluição presente nos rios já que os processos de degradação e 

assoreamento sofridos pelas margens ribeirinhas são causados pelas ocupações irregulares, 

associados ao volume das chuvas e esgotos a céu aberto. Além disso, a falta de uma 

infraestrutura de cais para os pescadores e a ausência de um local para comercialização 

dessa mercadoria em condições apropriadas (atualmente os peixes são comercializados na 

rua, sem uma estrutura de mercado para este fim) também contribuem para a 

desvalorização da atividade local. 

 

Paralelamente, a extração de argila realizada na lagoa dos Oleiros faz parte da memória da 

região que se iniciou com a atividade oleira e, por muitos anos, foi a principal fonte de 

renda da maioria da população desses bairros em estudo. No entanto, é uma atividade de 

grande potencial modificador da paisagem e, infelizmente, responsável por inúmeros 

impactos ambientais. 

 

Consequentemente, essa extração de argila possibilitou, mais tarde, um ofício 

extremamente importante para a região: a fabricação de peças artesanais em cerâmica. Na 

década de 1960, o artesão Raimundo Camburão iniciou a fabricação de potes de barro 

(filtros para água) e modificou a identidade do local – que hoje é um dos centros de 

destaque em fabricação de cerâmica no Nordeste. Assim, o declínio gradual do uso do  

filtro artesanal abre espaço para a nova produção de cerâmicas voltada para peças 

decorativas, além das utilitárias. Dessa forma, com a criação da Acepoti (Associação dos 

Ceramistas do Poti Velho), em 1998, e a realização de diversos cursos de capacitação 

direcionados aos artesãos, ministrados pelo SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas, em 2004, o ofício se consolidou na região e ainda atrai as 

novas gerações para a sua perpetuação. 

 

Observa-se, também, a influência dos rios na religiosidade da região, marcada pelo 

catolicismo. A manifestação da forte crença em São Pedro (protetor dos pescadores) ocorre 

nos rios - onde, nos festejos do mês de junho, a imagem de São Pedro é seguida em um 

cortejo flúvio-terrestre, que se finaliza na Igreja de N. Sra. do Amparo, no bairro Poti 

Velho. 

 

Entretanto, a região dos bairros em estudo sempre esteve sujeita a fortes enchentes devido  

a sua localização na presença de grandes corpos d’água, rasos e interligados pelo sistema 

de lagoas, deixando-a vulnerável no período de chuvas. Em 1970, o governo do Estado do 

Piauí construiu um dique de proteção na Avenida Boa Esperança em virtude da enchente 

que  inundou  toda  a  Zona  Norte  da  capital.  Em  seguida,  o  dique  foi  prolongado  até 

conjuntos habitacionais adjacentes, por motivo de outra inundação que atingiu pontos não 

amparados pela estrutura (MOURA et al, 2006). 

 

Nesse período, também foram implantados dois sistemas de recalque, um na Lagoa dos 

Oleiros e outro na Lagoa do Mocambinho e um projeto de controle de cheias, interligando 

diversas lagoas, onde é feito um bombeamento de água para o Rio Parnaíba através de 

canais e dutos de conexões. Apesar disso, essas ações não foram bastante para impedir 

novas inundações (TERESINA, 1999). 

 

 



5 PAISAGEM RIBEIRINHA 

 

A presença da água na paisagem constitui um elemento de atração apreciado por todos os 

sentidos humanos onde o limite do sistema água/solo/vegetação é de relevante destaque 

visual e significado na percepção de um forte contraste. O homem atua de uma forma ativa 

e passiva, concomitantemente, na paisagem e os efeitos dessas alterações planejadas ou 

espontâneas transparecem o modelo cultural local e os comportamentos diante a essa 

paisagem (SARAIVA, 1999). Assim, o cuidado com a paisagem não diz respeito apenas à 

preservação ambiental, mas também à preocupação em estabelecer uma interação 

indivíduo-paisagem. 

 

Desse modo, a região dos bairros Olarias e Poti Velho apresentam um grande potencial 

paisagístico devido a presença dos rios Poti e Parnaíba e lagoa dos Oleiros, mas tem  gerado 

preocupações pelo uso do solo de forma irregular e na gestão dos recursos naturais em 

virtude da manutenção dos valores estéticos e ecológicos dessa paisagem. Nesse sentido a 

ocupação irregular das margens dos rios e da lagoa modificou o cenário, pois bloqueia a 

visão direta do observador, dificulta o livre acesso a esses cursos d’água e deixa as famílias 

sujeitas a insalubridade. 

 

Com efeito, desde a ocupação da área, a população foi construindo suas casas próximo às 

áreas onde desenvolviam alguma atividade (oleira, pesqueira ou ceramista). Desse modo, 

há um conflito espacial dessas habitações muito próximas das margens desses cursos 

d’água, áreas alagadiças, que também seriam Zona de Preservação de acordo com a Lei 

Complementar Municipal nº 3.563, de 20 de outubro de 2006 (TERESINA, 2006). Logo, 

o processo de proteção da população é complexo, pois muitos já estão no local há anos, 

mesmo sofrendo com a insalubridade, constituindo uma questão social delicada, além da 

conservação dessa paisagem que é urgente e indispensável. 

 

No bairro Olarias, a construção em 1996 do Parque Ambiental do Encontro dos Rios, por 

meio da Lei Municipal nº 2.265 de Dez/1993, visa a preservação ambiental permanente, 

além de valorizar o encontro das águas dos rios Poti e Parnaíba, com equipamentos de 

baixo impactos à área. O parque potencializou o turismo da área, direcionado para  

visitação e apreciação da vista dos rios. 

 

Em contrapartida, as trilhas existentes no parque para passeio próximo às margens 

ribeirinhas, hoje estão abandonadas e os passeios dificultam àqueles que tem mobilidade 

reduzida. Além disso, a permanência é comprometida, pois o mobiliário não oferece 

conforto, mesmo com a cobertura vegetal densa. No que toca à valorização da paisagem, 

devido à ausência de manutenção adequada, o espaço reservado à contemplação dos 

encontros das águas não é atraente, o que compromete o objetivo principal do parque. 

Ademais, as intervenções posteriores esqueceram o potencial da paisagem ribeirinha, que 

foi o principal elemento de atração para a ocupação dos bairros. 

 

5.1 Proteções legais da paisagem 

 

O Novo Código Ambiental Brasileiro, na lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012) assegura 

áreas e larguras das faixas como Área de Preservação Permanente - APP, de acordo com o 

Art. 4º, incisos I e II. 

 

Além disso, ainda pelo Código Ambiental Brasileiro, às Áreas de Preservação Permanente 

http://www.sinonimos.com.br/concomitantemente/


é assegurada a preservação de sua vegetação, onde sua intervenção deve ocorrer apenas em 

situações de utilidade pública, de interesse social e de baixo impacto ambiental; também é 

permitido que pessoas e animais transitem pela APP para obtenção de água e realização de 

atividades de baixo impacto. 

 

No contexto da cidade de Teresina, os bairros Olarias e Poti Velho contam com Zonas de 

Preservação Ambiental, criadas pela Lei Municipal (TERESINA, 1988) e atualizada pela 

lei complementar nº 3.563, de 20 de outubro de 2006 (TERESINA, 2006), classificadas 

como ZP5 (Zonas de Preservação Ambiental 5). São elas (Figura 2): 

 

i.  as áreas marginais ao Rio Parnaíba, correspondentes a uma faixa com largura de 

200 m (duzentos metros), salvo quando já estejam ocupadas, caso em que a faixa 

tem a largura da área ainda não ocupada; 

ii. as áreas marginais ao Rio Poti, correspondentes a uma faixa com largura de 100m 

(cem metros), salvo quando já estejam ocupadas, caso em que a faixa tem a largura 

da área ainda não ocupada; e 

iii. as áreas das lagoas e respectivas margens, correspondentes a uma faixa de 30m 

(trinta metros). 

 

 
 

Fig. 2 Áreas de Preservação Ambiental dos Rios Poti e Parnaíba e Lagoa dos Oleiros, com base na 

legislação acima 

Fonte: Google Earth modificada 

 

Um outro problema é percebido quanto a ocupação dessas áreas antes da aprovação de tais 

leis, em razão disso suas faixas preservadas são muito menores que o tamanho estipulado, 

na maioria dos pontos de sua extensão. Apesar do rigor das leis federal e municipal, citadas 

acima, com os limites definidos, não conseguem impedir as ocupações irregulares, 

principalmente, por falta de fiscalização. 



 

6 INTERVENÇÕES,  PAISAGEM E VISÕES DOS USUÁRIOS 

 

Como forma de avaliar a opinião sobre as modificações sofridas nos bairros Olarias e Poti 

Velho, aplicou-se um questionário contendo nove perguntas e mais a sugestão da criação 

de um mapa mental aos moradores e trabalhadores da região. Foi possível, por meio  dessas, 

entender a relação entre população, o bairro e seus elementos. Além disso, percebe- se 

também que as novas gerações possuem uma menor relação, participando de velhos 

hábitos, mas com um grande distanciamento das raízes e elementos da identidade e 

particularidades locais. No que diz respeito à paisagem, há especial equívoco nas respostas, 

onde as mudanças na área ambiental se confundem com as mudanças urbanas. 

 

As últimas intervenções (Figura 3) de maior impacto na região de estudo foram: a criação 

do Parque Ambiental do Encontro dos Rios (1996) e da Incubadora do Artesanato Artístico 

de Teresina – INART, construção do Polo Cerâmico do Poti Velho (2006) e do Centro de 

Produção de Arte Santeira (2015). Todas elas ligadas a investimentos públicos de 

diferentes projetos, mas que foram igualmente motivadores do crescimento urbano dos 

bairros Olarias e Poti Velho. 
 

 
 

Fig. 3 . Localização das intervenções: Parque Ambiental Encontro dos Rios, Polo Cerâmico e Centro 

de Produção de Arte Santeira 

Fonte: Google Earth modificada 

 

6.1 Parque Ambiental Encontro dos Rios 

 

O Parque Ambiental Encontro dos Rios, com seu equipamento de baixo impacto e materiais 

construtivos característicos do estado do Piauí, valoriza a paisagem e a beleza do encontro 

das águas dos rios Poti e Parnaíba (Figura 4). O espaço tornou-se um marco para toda a 

cidade e a população dos bairros ganhou mais um local de lazer com trilhas, quiosques e 

restaurante flutuante. Após quase dez anos de sua inauguração (ocorrida em dezembro de 

1996), 78% dos questionados avalia o Parque como bom ou ótimo. Tal avaliação diz 



respeito à própria valorização proporcionada pelo Parque, tanto à paisagem natural quanto 

à cultura da região, que teve então seus ofícios e religiosidade destacados. 
 

 
Fig. 4 Vista aérea do Parque Ambiental Encontro dos Rios Fonte: Piauí Tour 

(http://www.piauitour.com/teresina/) 

 

O Parque Ambiental busca enaltecer a identidade local, apesar das necessidades físicas e 

técnicas atuais do espaço. A principal lenda da região é representada em grande escultura 

na entrada do Parque: O cabeça de cuia e as sete virgens (Figura 5). Segundo a lenda, ao 

acertar sua mãe com um osso, Crispin (Cabeça de Cuia) foi amaldiçoado por ela segundos 

antes de morrer, a viver deformado e vagando pelo rio, até que ele matasse sete moças 

virgens. 
 

 
Fig. 5 Escultura “O cabeça de cuia e as sete virgens”, no Parque Ambiental Encontro dos Rios 

Fonte: Ingred Sampaio 

 

O Parque Ambiental também é visto como limite entre os bairros Poti Velho e Olarias por 

36% dos questionados. O bairro Olarias não possui ocupação na extensão da rua Des. 

Flávio Furtado antes do início do Parque Ambiental Encontro dos Rios, assim, não há 

identificação pela população como tal bairro, e sim como extensão do Poti Velho. 

 

Os rios, que pela proximidade e relação intrínseca histórico-cultural com a região, 

esperava-se ser a primeira imagem lembrada ao se questionar os símbolos e limites dos 

bairros, em muitas respostas destacou-se que a presença deles nem mesmo era percebida 

http://www.piauitour.com/teresina/)


no dia a dia e nas atividades realizadas. Tal distanciamento também se relaciona com a 

associação feita aos rios. Em 100% dos questionários havia a associação dos rios a 

“poluição”, em 85% a associação a “paisagem” e em aproximadamente 43% a associação 

a “perigo” – remetendo ao histórico de enchentes sofridas na região. Assim, conclui-se que, 

na visão da população, os rios Poti e Parnaíba tornaram-se a tríade poluição-paisagem- 

perigo, ou seja, a paisagem e o elemento rio, especificamente, são tidos como figuras 

negativas e referem-se a sensações e lembranças consideradas ruins. 

 

6.2 Incubadora do Artesanato Artístico de Teresina – INART 

 

A INART (Incubadora do Artesanato Artístico de Teresina) foi a primeira incubadora 

cultural do Brasil, projeto executado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Econômico – SEMDEC, e surgiu com a missão de fortalecer o artesanato teresinense 

despertando o empreendedorismo, geração de empregos e renda; além da adequação a 

novas tecnologias com atenção a preservação do meio ambiente (SILVA, p. 3). A fim de 

capacitar os artesãos como empreendedores foi feita parceria com o SEBRAE, que 

possibilita cursos de capacitação e deu nova perspectiva aos ceramistas. Quando 

questionados sobre ações que destacaram o valor local, aproximadamente 43% indicaram 

os cursos vinculados ao SEBRAE, que deram e dão novas perspectivas ao mercado 

ceramista, além de sua renovação, atendendo às novas demandas. Esse número tem relação 

à 50% dos questionados serem mulheres, grupo que pôde transformar de forma marcante 

sua situação socioeconômica. 

 

A INART, graças a parceria com o SEBRAE foi responsável pela mudança significativa 

das atividades que eram realizadas pelas mulheres na região. Antes, quando trabalhavam  

na região dos bairros de estudo, elas atuavam predominantemente na olaria (atividade de 

grande risco), e uma minoria na etapa de pintura de peças cerâmicas – porém em casa, 

vistas como “donas de casa”, sem participação no processo. Cursos de capacitação do 

SEBRAE, voltados diretamente às mulheres, permitiram a inserção definitiva delas no 

mercado ceramista, em todas as etapas de produção. Modificando assim, a condição social 

antes dada a essas mulheres e possibilitando a elas autonomia econômica. Além disso, foi 

possível aumentar os tipos de peças, agora também voltadas diretamente ao público 

feminino, no caso das bijuterias feitas de contas de argila e das bonecas em cerâmica que 

contam a história da mulher ribeirinha. Também foi importante para esse processo de 

empoderamento feminino, a criação da Cooperativa de Artesanato do Poti Velho 

(Cooperart–Poti). A cooperativa é toda composta por mulheres, que abandonaram a olaria 

ou decidiram mudar de atividade e hoje são valorizadas no mercado ceramista nacional e 

internacional, por seus produtos de design e acabamento com alta qualidade. 

 

6.3 Polo Cerâmico do Poti Velho 

 

Construído em 2006, o Polo Cerâmico do Poti Velho, Centro de Produção de Artesanato, 

substituiu as casas de taipa que abrigavam a produção. Localizado na rua Des. Flávio 

Furtado que margeia o Rio Poti, a estrutura do Polo conta com 27 ateliês, onde cada um 

possui pontos de venda, oficina própria e local de armazenagem de peças. A INART foi 

também responsável pela desapropriação do terreno onde ficavam os antigos barracões dos 

artesãos, na margem do rio Poti, graças a isso foi possível a realização do projeto e, 

posteriormente, a construção do Polo Cerâmico que levou dignidade à produção ceramista 

e maior qualidade de vida aos próprios artesãos, além da consequente valorização das  

peças cerâmicas. 



 

A distribuição dos 27 ateliês foi feita entre os artesãos que faziam parte, na época, da 

Acepoti (Associação dos Artesãos em Cerâmica do Poti Velho) e, posteriormente em um 

local adaptado, abrigou-se também a Cooperart-Poti. Por conta do número de lojas ainda 

pequeno frente à quantidade de artesãos da região, o lado oposto da rua Des. Flávio Furtado 

é ocupado por residências que funcionam também como local de produção ceramista e a 

venda das peças é feita nas calçadas. Logo, a construção do Polo possibilitou o crescimento 

da economia local, a valorização dos ofícios da região e visibilidade para além da cidade 

de Teresina. Junto dele, veio o aprimoramento de técnicas e novas ideias de design, através 

dos cursos de capacitação, permitindo que as peças continuassem tradicionais apesar de 

estarem sempre sendo reinventadas. Por toda sua importância para a economia e 

valorização local, 93% classificaram o Polo Cerâmico do Poti Velho como  bom ou ótimo. 

 

Entre os questionados, 64% apontam o Polo como um investimento que foi capaz de 

destacar os valores locais. Em igual percentagem, 64% dos questionados também apontam 

a construção do Polo Cerâmico como a mudança mais significativa na área ambiental do 

bairro. Apesar de parecer um equívoco, no que tange à questão ambiental, uma comparação 

entre duas fotos aéreas de antes e depois da construção do Polo mostram uma maior 

cobertura vegetal entre o Polo Cerâmico e o rio Poti – talvez daí venha essa ligação entre 

a edificação e a mudança ambiental (Figura 6). 
 

 

Fig. 6 Comparação do antes (2005) e depois (2013) da construção do Polo Cerâmico no bairro Poti 

Velho 

Fonte: Google Earth modificada 

 

6.4 Centro de Produção de Arte Santeira 

 

Em outubro de 2015, implantou-se o Centro de Produção de Arte Santeira, que tem por 

objetivo introduzir o ensino da técnica do entalhe em madeira e, consequentemente sua 



produção. Localizado no bairro Poti Velho, o Centro é coordenado por mestre Dim e sua 

estrutura possui cinco salas, espaço para a exposição de peças e realização de oficinas. 

 

Embora seja de grande interesse para a cultura local, pois possibilita maior variedade de 

ofícios e sua valorização, ainda não houve incentivo de interação entre a comunidade e o 

Centro de Produção. Entre os questionados, 91% não sabiam opinar sobre sua classificação. 

Alguns dos questionados, mesmo sendo moradores do Poti Velho, nem mesmo sabiam da 

existência do Centro. 

 

7 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

No cenário atual da região percebe-se o distanciamento entre comunidade e rios e a 

desvalorização da paisagem ribeirinha. Os rios Poti e Parnaíba tornaram-se a tríade 

poluição-paisagem-perigo, convertendo-se em imagem quase despercebida, o que nega 

toda a história e relação existente com os ofícios e artes da comunidade. Porém, os 

processos que levaram a essa modificação dizem respeito ao modo com que os últimos 

investimentos trabalharam a questão da paisagem local e seu potencial. 

 

O Parque Ambiental Encontro dos Rios inseriu o turismo na região, dando visibilidade ao 

trabalho realizado por artesãos. No entanto, possui estrutura deficiente frente às 

necessidades dos visitantes, além de não estimular a diversificação dos usos e ocupação do 

seu espaço para exposições. As trilhas e passeios que deveriam permitir um maior contato 

entre esses visitantes e as margens ribeirinhas encontram-se deterioradas, impedindo o 

fluxo de pessoas, principalmente aquelas que possuem mobilidade reduzida. O mobiliário 

local se apresenta com características similares aos passeios, danificado, com fissuras que  

o tornam perigoso aos usuários e lhes causa desconforto. 

 

Em vista disso, o espaço destinado à apreciação do encontro das águas torna-se pouco 

atraente, uma vez que não possibilita a interação direta com os rios, devido à presença de 

grades de proteção que se configuram como barreiras sensoriais. O único local em que essa 

interação pode ocorrer, de maneira mais intensa, é o restaurante flutuante, que utiliza grades 

de proteção com peitoril mais baixo, permitindo um maior contato entre usuário e 

paisagem. 

 

Nesse contexto, outro importante investimento público, o Polo Cerâmico transmite um 

distanciamento do rio, percebe-se uma desvalorização da paisagem ribeirinha. A sua 

fachada principal é voltada para o lado contrário ao rio Poti e sua forma prolonga-se 

paralelamente a este, o que o torna uma barreira física e visual entre o rio e a comunidade. 

A estrutura do Polo Cerâmico do Poti Velho não possui acessos ou aberturas onde o rio 

possa ser visto da rua, da fachada e nem mesmo no interior das lojas. Tal afastamento do 

rio, causado pelo volume do Polo, acaba por descaracterizar o próprio bairro Poti Velho. 

 

Com efeito, o Centro de Produção de Arte Santeira foi uma iniciativa que não teve 

apropriação dos usuários dos bairros e nem destaque na cidade, pois o trabalho da madeira 

não se relaciona com a forte presença do trabalho com a argila. A escolha do local para a 

implantação, feita pela PMT, visava criar uma rota de artesanato, aproveitando os turistas 

que visitariam o Polo Cerâmico. No entanto, esse Centro não está inserido no contexto do 

entorno, passando despercebido pela maioria da população. 

 

Paralelamente, a INART e a Cooperart-Poti possibilitaram uma mudança comportamental 



dos artesãos que implicou na melhoria financeira, aprimoramento das técnicas de produção 

e consultorias em design, além de apoio à comercialização para a visibilidade do produto 

local. 

 

Logo, percebe-se que a implantação dos projetos contribuiu positivamente somente no 

âmbito social e econômico, pois apresentam falhas ao não manter a identidade da região, 

ocasionando o distanciamento do homem com a paisagem. 
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