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RESUMO  
 
O relato de experiência aborda sobre a arte da cerâmica produzida em São 
Raimundo Nonato como também o reconhecimento do Estado na sua preservação 
como um patrimônio indígena no contexto social, tem como principais objetivos 
identificar as políticas de preservação da cerâmica, descrever a compreensão da 
população de São Raimundo Nonato a cerca do tema e analisar a relação da 
tradição da cerâmica com a comercialização. O presente trabalho ainda está em 
andamento, será concluído após a visita a cerâmica que fica aos arredores do 
Parque Nacional da Serra da Capivara, através de uma entrevista com os 
moradores e trabalhadores da fabrica.  
Palavras-chaves: Cerâmica. Patrimônio cultural. Política patrimonial (indígena). 
 

ABSTRATC  
 
The experience report address on the art of ceramic produced in São Raimundo 
Nonato as well as the recognition of the State in its preservation as an indigenous 
heritage, has as main objective to identify the pottery preservation policies, describe 
the understanding of the population of São Raimundo Nonato about the issue and 
analyze the relationship of the ceramic tradition with marketing. This work is still in 
progress, will be completed after the visit to ceramic which is the outskirts of the 
Serra da Capivara National Park. 
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INTRODUÇÃO  
 

A pesquisa sobre a arte indígena produzida em São Raimundo Nonato está 

em andamento, será concluída após a visita a fábrica de cerâmica em São 
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Raimundo Nonato, por meio de entrevista com os moradores e trabalhadores da 

mesma.  

A arte indígena brasileira é um tipo de arte produzida pelos povos nativos 

brasileiros, antes, durante e depois da colonização portuguesa, que teve início no 

século XVI. No Brasil, temos uma grande diversidade de índios, por essa razão é 

difícil definir um padrão artístico, porém a cerâmica merece destaque.   

Acredita-se que grupos populacionais tenham entrado em interação com a 

cultura dos pescadores-coletores-caçadores e tenham sido expulsos do litoral 

deixando vestígios nos sítios arqueológicos piauienses. Desenvolvendo a agricultura 

e adquiriram a técnica de produção de cerâmica.  

O presente projeto aborda sobre o patrimônio cultural da cerâmica produzida 

em São Raimundo Nonato, que desde o início é executada de forma artesanal pelos 

habitantes do povoado que fica aos arredores do Parque Nacional da Serra da 

Capivara. 

 Atualmente, possui um reconhecimento nacional e internacional. Esses 

produtos são produzidos por cerca de 40 artesãos na Cerâmica Serra da Capivara e 

são comercializadas em lojas de decoração.  

A relevância social desta pesquisa é para o esclarecimento sobre a produção 

da cerâmica em São Raimundo Nonato, como também buscar saber os pontos mais 

importantes do patrimônio indígena para o nosso Piauí.  

A contribuição desse trabalho é de grande relevância para o Estudo de 

Serviço Social, na disciplina de Formação Social e Política do Brasil, com este 

busca-se contribuir sobre o entendimento da história e da arte da cerâmica em São 

Raimundo Nonato. 

          Com objetivo geral de analisar como o estado do Piauí preserva o patrimônio 

da cultura da cerâmica indígena. Especificando identificar as políticas de 

preservação da cerâmica; descrever a compreensão da população de São 

Raimundo Nonato acerca da produção da cerâmica e analisar a relação da tradição 

da cerâmica com a comercialização. 

 

 
2 A CULTURA INDÍGENA DA CERÂMICA  
 
 



A arte indígena produzida pelos povos nativos brasileiros, antes, durante e 

depois da colonização portuguesa, teve inicio no século XVI no Brasil. Temos uma 

grande diversidade de índios, e por essa razão é difícil definir um padrão artístico, 

porém a cerâmica merece destaque, sendo um patrimônio cultural produzida em 

São Raimundo Nonato. 

A cerâmica, desde o início de sua produção, é executada de forma artesanal 

pelos habitantes do povoado que fica aos arredores do Parque Nacional da Serra da 

Capivara. Atualmente a cerâmica possui reconhecimento nacional e internacional. 

Os produtos são comercializados para lojas de decoração. 

De procedência indígena, a cerâmica pertencia ao grupo que ocupava a 

região que hoje corresponde ao litoral do Piauí que eram os Tremembé. Os 

primeiros relatos sobre populações indígenas citam os Tremembé como “tapuias” 

que senhoreava essa região. (D’ EVREUX [1613-1614], 2002; MORENO [1614], 

2001). 

A elaboração dessa pesquisa partiu da tentativa de conhecer e entender a 

importância da história dos índios, na produção da cerâmica como patrimônio 

indígena no contexto social e o reconhecimento do estado do Piauí na preservação 

dessa cultura; na comercialização da arte indígena em São Raimundo Nonato e a 

compreensão da comunidade acerca do patrimônio cultural da cerâmica.  

É importante destacar a relevância desse relato de experiência para a 

formação tanto pessoal como acadêmica, pois a cultura ainda é pouca conhecida, 

mas rica em detalhes históricos da tradição indígena, e que ainda não é valorizada 

pelo Estado e pela sociedade. Mas merece ser destacado como patrimônio da 

humanidade presente no Estado do Piauí. 

 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse trabalho é de grande relevância para nosso conhecimento no decorrer 

da nossa vida acadêmica, pois nos desperta a tentativa de conhecer melhor a 

história sobre a arte indígena da cerâmica produzida em São Raimundo Nonato, já 

que é um patrimônio muito importante, porém com pouca visibilidade já que tem 

pouco destaque no nosso Piauí. 



Os méritos que serão alcançados nesta pesquisa será a contribuição do 

nosso entendimento em relação aos pontos mais importantes do patrimônio indígena 

para o Piauí, aprimorando ainda mais conhecimentos como futuros profissionais do 

Serviço Social, já que se trata de um patrimônio histórico social e político. 

  Essa pesquisa vai ser concluída após a visita à fábrica de cerâmica em São 

Raimundo Nonato, por meio de entrevistas com os moradores e trabalhadores da 

fábrica. 
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