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Resumo

Este trabalho tem como objetivo falar do tema “Cerâmica Icoaraciense”, apresenta ideais defendido por dois grupos:
cujo recorte é realizado a partir da fala do artesão; e da visão de um antropólogo estudioso do tema. A atividade faz
parte do projeto de pesquisa Aspectos Semântico - Discursivos dos Termos na Cerâmica Icoaraciense, vinculado ao
curso de Pós – graduação Linguagens e Saberes na Amazônia, da Universidade Federal do Pará – Campus Bragança,
a observação objetiva fazer o recorte a partir das narrativas, colhidas junto aos artesãos ceramistas. A prática se faz
presente na cidade de Belém, no estado do Pará, no distrito industrial de Icoaraci, numa região chamada de Paracuri,
onde os artesãos criam peças, que merecem destaque pelo seu valor expressivo. A investigação se aproxima de uma
abordagem etnográfica de pesquisa, para averiguar as concepções ideológicas do artesão. Ao longo, da análise dos
dados é considerado as diferentes posições dos discursos em vista da construção da identidade e da defesa da arte, e
foi durante essa etapa, que se manifestou na fala do artesão a concepção assumida por um estudioso sobre o fazer
artístico do lugar, considerando a questão houve a necessidade de aprofundar a investigação para ver o valor de
verdade, na validade da arte confrontando a visão do artesão e do antropólogo. Para fundamentar essa atividade são
usadas as leituras: de memória discursiva (Achard, 1999), no qual faz uso de termos que geram sentido; a Análise do
Discurso (Foucault, 2013), (Maingueneau, 2008), (Orlandi, 2000), trata dos procedimentos e métodos de análise das
concepções do sujeito; a relação entre o homem e cultura (Severino, 1995), disponibiliza perceber a construção
histórica coletiva do objeto pelo sujeito. O uso dos referencias possibilita compreender as representações assumidas
pelos sujeitos. Ao formar a sua identidade, que hoje é considerada peculiar, ímpar, e representativa.

PALAVRAS-CHAVES: Linguagem. Discurso. Cerâmica Icoaraciense.

Introdução

Na convivência, junto ao grupo social, as pessoas criam referências nas práticas culturais
realizadas, durante o processo de interação, as práticas culturais do grupo ao longo do tempo
estão suscetível a sofre modificação. A partir desta concepção é possível constatar que as ações
não são estáticas, ou seja, as mudanças são dinâmicas necessárias, ao longo do tempo, em todos
os relacionamentos sociais. Contudo, há uma forte relação entre fatos, ocorridos no passado do
grupo, que fica demarcado nos costumes das pessoas em sociedade no presente. Considerado
essas referências como fruto de apropriação expostas no convívio dos sujeitos.

A tradição é usada para fortalecer a crença explicar, explicar ou atribuir significado à maneira de
ser das coisas, dominar pessoas e instituições com autoridade, legitimar práticas, controlar o
comportamento, criar a noção de identidade pessoal e coletiva e comunicar habilidade de
conhecimento. (Van Seters, 2008, p.21)

As sistematizações, do comportamento, são geradas a partir das atitudes em sociedade.
Consistir em representações do posicionamento dos sujeitos, possibilitando determinar a
identidade do grupo, fruto de tradição do lugar. Partindo deste entendimento, este exercício de
reflexão objetiva discorrer sobre as posições assumidas a partir do assunto “Cerâmica
Icoaraciense”, considerando, as idealizações defendidas por dois grupos: cujo recorte é realizado
a partir da fala do artesão;  e  da visão de um antropólogo estudioso do tema. A atividade é
resultado da disciplina Teoria do Conhecimento, que faz parte do projeto de pesquisa Aspectos

1 Atividade elaborada na disciplina Teoria do Conhecimento, vinculada ao PPG Linguagem e Saberes na Amazônia,
orientada pelo Professor Dr. Salomão Mufarreg Hage.
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Semântico - Discursivos dos Termos na Cerâmica Icoaraciense, vinculada ao curso de Pós –
graduação Linguagens e Saberes na Amazônia, da Universidade Federal do Pará – Campus
Bragança, a observação conjectura a partir das narrativas, colhidas junto aos artesãos ceramistas,
pessoas fontes, que fornecem os textos na oralidade, que posteriormente foram transcritos, para
servir de base para a pesquisa.

A cerâmica criada em Icoaraci, nomeada por alguns artesões de Cerâmica Icoaraciense,
é fruto de processo histórico de ocupação da Amazônia. É neste lugar, situado especificamente na
cidade de Belém, no estado do Pará, que têm uma região intitulada pelos habitantes de Paracuri,
onde homens e mulheres criam peças, que merecem destaque pelo seu valor expressivo, pois a
cerâmica utilitária, reconhecida por eles como produto de uma tradição indígena. No decorre do
tempo, agregou valor e sofreu influência principalmente da arte marajoara, durante a segunda
metade do século XX. O que ocasionou uma caracterização particular da cerâmica, feita no
ambiente, motivo que despertou inicialmente a pesquisa.

A investigação tem como base a pesquisa de campo, junto ao loco de produção da
cerâmica, para averiguar as concepções ideológicas presente no discurso assumido durante as
narrativas dos artesãos. Ao longo, da análise dos dados são consideradas as distintas posições dos
discursos em vista da construção da identidade e da defesa da arte, e foi durante essa etapa que
foi suscitado, na fala do artesão a concepção assumida por um estudioso sobre o fazer artístico do
lugar, considerando a questão houve a necessidade investigar, para entender o valor de verdade.

Para aprofundar o conhecimento, sobre a temática, faz-se necessário ver como é
percebido o papel do sujeito, enquanto representante histórico do seu lugar, a partir da
constituição do seu discurso, espaço que expõe a sua concepção ideológica, no plano da
linguagem.

A pesquisa cientifica desde o século XVII, tinha como base a investigação, em vista de
constituir conhecimento, desvinculando o sujeito do objeto, hoje essa situação sofreu mudança, e
estar em voga, buscar o conhecimento a partir da realidade do sujeito, ou seja, é uma forma de
compreender as relações humanas na atualidade, em pesquisas em lócus, aprofundando o
conhecimento vivo, em processo.

Este novo paradigma científico nos traz a percepção de um mundo complexo, a visão de contexto, uma visão
mais ampla e abrangente, destacando a compreensão ecossistêmica da vida que enfatiza as relações do todo
com as partes. É uma visão ecológica que reconhece a interdependência fundamental de todos os fenômenos e
o perfeito entrosamento dos indivíduos e das sociedades nos processos cíclicos da natureza. Através desta
percepção ecológica, podemos reconhecer a existência de uma consciência de unidade da teia da vida, a
interdependência de suas múltiplas manifestações, seus ciclos de mudanças e de transformações. (Moraes, p.
13)

Diante da importância de conhecer as relações tecidas no processo, de desenvolvimento,
do fazer em Icoaraci, na produção da cerâmica. Elementos que possibilitam refletir sobre as
concepções assumidas pelos autores da prática cultural, e assim delimitar um estudo ancorado na
realização complexa do saber.  Resultado, que possivelmente, possibilitará ver o sujeito como
atuante, ao defender a constituição do seu fazer.

1. Procedimentos Metodológicos

A atividade busca discorrer sobre a importância da validade dos estudos ancorados nos
saberes de um grupo social, em vista de constituir o exercício, são utilizados como referências:
narrativas do mestre Rosemiro; textos bibliográficos, acerca da teoria do conhecimento, da
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constituição da linguagem; e um texto de um estudioso, que investiga a cerâmica criada em
Icoaraci.

Partir de uma prática cultura torna-se interessante para assumir a importância de validar
um saber, fruto de uma ação realizada no presente, por sujeitos que assumem as concepções
pautadas na criação da “Cerâmica Icoaraciense”. Por individuo, que reconhecem e legitimam o
fenômeno, no qual estão envoltos. Em vista, disso é pertinente problematizar como o sujeito
percebe o seu lugar.

Pode até ser que sabedoria seja um tipo, uma forma especial ou um determinado modo de ser do
conhecimento, mas nem todo conhecimento se expressa ou se expande numa sabedoria. Ela parece ser mais
um jeito de viver e sentir do pensamento; uma maneira de falar do mundo que associa simplicidade e
sentimento de parentesco, coragem e afeto, vontade de verdade e consciência da incompletude e do erro.
Sendo maior, mais plena, mais essencial e duradoura, a sabedoria não se reduz a um conjunto de
conhecimentos. (Almeida & Cencig, 2007, p.10)

O saber é uma ação dimensionada pela forma como o sujeito ver o seu lugar, no caso
dessa investigação é um o artesão que informa a sua visão do mundo, a partir da sua realidade,
relação construída com vinculo no seu mundo de trabalho, essencialmente na produção da
cerâmica em Icoaraci, e de acordo como assumi a sua fala, disponibiliza informações, que
demonstram a sua vontade de verdade sobre o objeto. A perspectiva de estudo se assenta na
proposta de investigação que, tem como meta, contextualizar a realidade de investigação que
Santos (2004, p. 02) define como:

conhecimento pluriversitário[...]. É um conhecimento transdisciplinar que, pela sua própria
contextualização, obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de conhecimento, o que o
torna internamente mais heterogêneo e mais adequado a ser produzido em sistemas abertos menos
perenes e de organização menos rígida e hierárquica. Todas as distinções em que assenta o
conhecimento universitário são postas em causa pelo conhecimento pluriversitário e, no fundo, é a
própria relação entre ciência e sociedade que está em causa. A sociedade deixa de ser um objeto
das interpelações da ciência para ser ela própria sujeita de interpelações à ciência.

A busca do saber, sobre o objeto, se constitui a partir da ação dos sujeitos que o realizam
no cotidiano da sociedade. Refletir a partir das suas informações é um exercício para
compreender os meandros da prática cultural realizada pelo sujeito.

A atitude é possível, porque o estudo estar ancorado na linha Leitura e Tradução Cultural
no curso PPGLS, que tem como um dos objetivos investigar o sujeito a partir da sua realidade,
disponibilizando um referencial teórico/ metodológico fundamentando em estudos da linguagem.
É preciso especificar que a abordagem proposta tem como base a tradução intralingual2, ou seja,
ocorre a transposição de termos dentro do plano da mesma língua materna. Os aspectos
recorrentes dentro do plano da linguagem apontam as características, nas experiências, dos
falantes, numa visão interdisciplinar, e disponibiliza o diálogo com outras ciências, em busca de
analisar o objeto de pesquisa.

1.1 Linguagem fonte de interesse

O ser humano ao interagir em sociedade utiliza a linguagem nas suas relações coletivas e
individuais. Fiorin (2012, p. 8-9) considera que “A linguagem é um fenômeno extremamente
complexo, que pode ser estudado de múltiplos pontos de vista, pois pertence a diferentes

2 A tradução intralingual ou reformulação (rewoding) consiste na interpretação dos signos verbais por meio de
outros signos da mesma língua. (Romam, 1995, p. 64-65).
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domínios. É, ao mesmo tempo, individual e social, física, fisiológica e psíquica.” A afirmação
possibilita compreender que as pessoas, no processo de interação, estão suscetíveis a inúmeras
influências junto ao seu grupo social. E a língua materna é a mediadora desse processo, ao
permitir a influência mútua entre as pessoas. Considerando que para ocorrer, com eficácia, na
comunicação entre pessoas há a necessidade de acentuar que, ao longo da convivência em seus
grupos sociais, os sujeitos criam vocábulos comuns.

Para refletir sobre o tema é necessário ponderar que a língua constitui-se na infância, o
modo de falar e expressões próprias são apreendidos e utilizados pelos usuários a partir dos
recursos linguísticos que lhe são disponibilizados. Como, por exemplo, os vocábulos
empregados para determinar os elementos que fazem parte da vivência, a forma peculiar de
expressão do grupo ocorre quando esses usuários assumem nomes específicos que, possivelmente
podem criam valor de relação com o lugar, dependendo do uso, da forma de utilização, poderá
representar as concepções dos sujeitos.

Temas que envolvem a língua no seu espaço de uso são fontes de estudo da área da
linguística e tais temas adquiriram maior vigor com os estudos desenvolvidos a partir de
Saussurre, no início do século XX, que teve a preocupação de estudar sobre a noção de
sistematização da língua.

Contudo, as linhas de interesse arrespeito dos estudos da língua, se diversificaram durante
o século. E disponibilizaram leituras pertinentes, sobre diversas temáticas da linguagem, o que
favoreceu aos estudiosos, fazer o uso dos referenciais sobre as questões da linguística. E também,
a área deixa de ser exclusiva dos estudiosos da linguagem e serve de apoio para quem dela
necessite, ou seja, as outras ciências podem fazer o uso dos estudos acerca da língua, para
embasar as suas pesquisas. Marcuschi (2007, p. 59) “Considerando-se a linguagem como um
meio de comunicação e interação social, ela se transforma num sistema de meios para o
entendimento no processo de trabalho.”

Portanto, se entender que, para compreender a sociedade há necessidade de conhecer a
realidade dos indivíduos, e a forma de utilização da língua, é primordial para perceber o objeto
analisado. É possível falar que os estudos da linguagem são fundamentais, tanto para o
conhecimento da língua materna, quanto para subsidiar as questões de interdisciplinaridade entre
as ciências.

A pesquisa proposta, no seu todo, assenta-se nos conceitos da “linguística cognitiva [que]
interessa-se pelo conhecimento através da linguagem e procura saber como é que a linguagem
contribui para o conhecimento do mundo.” (Silva, 2012, p. 3). A relação do sujeito com o seu
espaço socio- cultural é mediada pela linguagem, em todos os momentos cria vínculo com os
elementos pressuposto pela língua, essa ação é intendida como fato de interação.

Com isso, é possível falar que o ser humano, ao conviver em sociedade, utiliza a língua
como instrumento fundamental no ato da comunicação, e tende a usar termos peculiares no ato da
fala. São palavras que passam a ter um valor representativo para os usuários, que possuem uma
forte relação com o lugar. E a linguística cognitiva é a ciência que trata da problematização da
língua e sua relação com o espaço social do individuo.

Para a Linguística Cognitiva, as categorias (classes e construções) gramaticais são também, tal
como as lexicais, entidades simbólicas, isto é, significativas (simbolizam um conteúdo
conceptual). Elas devem pois ser consideradas, ao contrário do que advogam outras teorias
linguísticas, não somente em termos das suas propriedades sintácticas, mas tendo em conta a sua
base semântica. Tal como o léxico, a gramática é motivada por aspectos e funções conceptuais e
semânticas e está intimamente relacionada com a categorização, processos imagéticos, modelos
cognitivos e culturais. (Silva, 2012, p. 21)
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Ao utilizar os recursos linguísticos, disponíveis na língua materna, o falante tende a
utilizar construções que geram sentido, visto que a forma de falar é apreendida ao longo da sua
formação, enquanto ser social. Os elementos utilizados estão repletos de sentidos, pois fazem
parte do vocabulário instituído pelo usuário, na qual a base semântica estar assentada,
cognitivamente na vivência do usuário. E para delimitar ações, próprias da individualidade do seu
lugar, tende a criar termos que o especifique. Que são possíveis a partir do momento que assume
os discursos presentes no seu espaço social.

1.2 O discurso como espaço de constituição da tradição

No conviveu em sociedade o sujeito assumi posicionamentos, no qual, expõe a sua forma
de pensar. Ao representar o seu ponto de vista, possivelmente, valide a percepção de outras
pessoas que reconhecem a ação, dentro do seu espaço social, delimitado por um processo de
tradição na prática sociocultural. E, no plano da linguagem, entre as opções de comunicação, a
língua exerce uma função primordial, ao disponibilizar os recursos linguísticos, para que as
relações sejam constituídas entre os pares. Expondo as percepções sociais através da defesa
ideológica, do grupo. E é justamente nesse espaço de encontro entre língua e ideologia que o
discurso se constitui.

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios
olhos; e quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o
discurso poder ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e
intercambiado seu sentido, podem voltar à interioridade silenciosa da consciência de si. (Foucault,
2013, p.46)

As percepções expressas, no seu grupo social, geram sentido, isso faz parte de um
processo de interação, ou seja, a sua concepção pode ser delimitada a partir da sua relação com o
outro. Mesmo, diante desse confronto o sujeito tem a opção de refletir, sobre seus atos
individuais.

A compreensão das referências de discurso, do plano coletivo e individual em sociedade,
é pertinente para a apreciação da proposta, que parte de um recorte, a partir dos discursos dos
sujeitos, e “entenderemos por “discurso” uma dispersão de textos, cujo modo de inscrição
histórica permite definir-se como um espaço de regularidades enunciativas” (Maingueneau, 2008,
p.15). É no plano das relações cotidianas que os discursos criam sentido, esses efeitos são as
representações da constituição ideológicas, a acepção só pode ser delimitada porque todo
discurso tem um modo próprio de acontecer. As instituições da forma de defesa, das concepções
ideológicas, são possíveis ao serem realizadas, ao longo de um processo de apropriação histórica
da comunidade, do grupo social, talvez represente uma demanda ocasionada por um fato que foi
marcante para os habitantes do local.

E a forma de intitular a expressão cultural determinar uma identificação singular, pautada
em recursos linguísticos que resinificam o objeto, ou seja, os enunciados na prática são
constituídos por um determinado padrão:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante
sistema de dispersão,  e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os
conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem,
correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, que
se trata de uma formação discursiva ( Foucault, 2005, p. 43)
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O modo, como, as pessoas utilizam os vocábulos, recorrente na prática cultural, possibilita
verificar como estás se comportam no contexto, no plano da linguagem, em busca de conhecer,
quais, os motivadores que dimensiona a forma de expressão.  Essas recorrências, no modo de
falar, são delimitadas como formações discursivas, e validadas como as responsáveis por instituir
as regras, ou condições pertinentes no ato de fala, e são elas que delimitam a permanência de
referência dos enunciados, junto aos sujeitos que dela fazem uso.

Aqui, há uma acepção instituída por Maingueneau como interdiscurso, trata-se das
formações, de um espaço discursivo, realizadas numa relação de alteridade, ou seja, ao se
relacionar com o outro, estrutura a forma de comporta-se diante das ações postuladas na relação.
Entende- se, que mesmo neste processo de inter-relação a impressão de um do uso de um texto
primeiro, poderá ou não ser utilizado, num segundo momento, mas esse primeiro enunciado é
repleto de significação.

No espaço discursivo, o Outro (...). Ele se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado
em relação a si próprio, que não é em momento algum passível de ser considerado sob a figura de
uma plenitude autônoma. Ele é aquele que faz sistematicamente falta a um discurso e lhe permite
encerrar-se em um todo. É aquela parte de sentido que foi necessário o discurso sacrificar para
constituir a própria identidade. (Maingueneau, 2008, p. 36-37)

O discurso, assumi uma autonomia, ao ser evocado deixa de pertencer a um único falante
e tende a criar identidade para quem dele faz uso. Há assim, um jogo de troca linguística
empreendida pelo espaço social, configurado na utilização dos enunciados, que no plano da
língua disponibilizam uma trama semântica de significados. Responsável pelo estabelecimento de
ponto de vista, dos sujeitos de uma manifestação cultural.  E, com isso, tende a defender os temas
que assumem como verdadeiros.

A defesa deve-se a necessidade de manutenção das concepções, no plano da língua, é
condição essencial para a permanência da ideologia defendida por sujeitos da mesma ação. Ao
pertencer a um determinado espaço social, o sujeito sofre a influência desse meio social, a sua
constituição enquanto habitante do lócus determina a sua forma de ser e de agir.

Contudo, nas interações cotidianas é preciso instituir que a linguagem é suscetível à
incompletude:

Nem sujeitos nem sentidos estão completos, já feitos, constituídos definitivamente. Constituem-se
funcionam sob o modo do entremeio, da relação de falta, do movimento. Essa incompletude atesta
a abertura do simbólico, pois a falta é também o lugar do possível. (Orlandi, 1999, p.52)

É interessante, perceber, que o sujeito, diante dessa possível abertura, é suscetível a
mudanças, pois o individuo pode tomar a decisão de seguir um novo caminho, esse ato só e é
possível, porque o sujeito possui liberdade para tomar as suas decisões, e poderá redimensionar o
seu ponto de vista sobre determinado objeto. Constituindo o que Foucault (2013, p. 44) define
como sujeito fundante.  Dessa forma, cria-se o espaço, que poderá ser preenchido de acordo com
a decisão do individuo. Poderá ocorre uma ação que só pode ser determinada pela necessidade e
pela vontade do sujeito, ele é o responsável pela tomada de decisão, junto a seu grupo social,
mesmo inconscientemente.

Neste sentido, o jogo de forças se faz presente na relação do individuo com o seu
cotidiano, pois o sujeito é histórico, e na sua vivência, possivelmente segue uma prática de
tradição, das ações que são apresentadas na interação com o espaço social.  Ao instituir que o
ambiente sempre esteve envolto em ações que necessariamente influenciam a tomada de atitude,
e como utiliza a língua de acordo como lhe é apresentada, neste espaço, há uma relação de força,
que regulariza o modo como o sujeito se comporta diante do objeto que ele defende:
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é engendrando, a partir do atestado discursivo, paráfrases, a considerar como derivações de
possíveis em relação ao dado, que a regularização estrutura a ocorrência e seus segmentos,
situando-os dentro de séries. O que desempenha essa hipótese o papel da memória discursiva são
os valorizações diferentes, em termos, por exemplo, de familiaridade ou ligação a situações,
atribuídas às paráfrases, que entretêm então graças ao processo controlado de derivação, relações
reguladas com o atestado. (Achard, 1999, p. 16)

As construções, linguísticas, realizadas no ato da interação disponibilizam o repertório
defendido pelo grupo social Quer se delimitar que apesar do sujeito ser passível, a atitudes de
mudanças, ao interagir com o contexto social, possui uma relação com esse entremeio, e
possivelmente não consegue fugir da realidade, pois a memória discursiva o faz enxergar, que, os
fatos são resultados dos acontecimentos presentes na memória social, que constituiu o seu lugar,
são os acontecimentos que possibilitam a formação das práticas do lugar, e devem ser
consideradas no momento de uma formação discursiva.

Ao se falar, especificamente na cerâmica produzida em Icoaraci, mencionando que os
enunciados devem ser entendidos como discurso. E são os termos utilizados pelos artesãos e
artesãs que representam o lugar, deixam de serem apenas expressões de conhecimento geral da
língua. E assumem uma identificação singular, pois são configuradas como termos, visto como
expressões que fazem referência direta ao fazer da prática cultural. Portanto, a forma como se fala
assumiu uma representação, pois os vocábulos assumem a sua representatividade, nos discursos
institutos pelos sujeitos. A forma de dizer está repleta de significados, o que disponibiliza
material linguístico, para a investigação através do discurso, ao buscar conhecer a vontade de
verdade do objeto. O sujeito neste estudo apresenta as informações, durante a sua fala, o que gera
efeito de sentido, ao defender a produção da cerâmica.

2. Artesão voz de um grupo social: suscitando reflexões da “Cerâmica Icoaraciense”

As concepções que fundamentam a constituição do conhecimento, com recorte, no
discurso expostos pelas pessoas que defende o objeto, no caso da abordagem a “Cerâmica
Icoaraciense”, estão repletos de informações que legitimam o fazer do lugar.

Ao assumir o seu ponto de vista, o sujeito, artesão, evidencia os fatos que fazem parte da
sua percepção, com isso, tende a argumentar sobre o que diz pautado se em “Uma ideologia [que]
é um sistema (que possui sua lógica e rigor próprio) de representação (imagens, mitos, idéias ou
conceitos, conforme o caso) dotada de uma existência e de um papel histórico em uma sociedade
dada.” (Althusser apud Maingueneau, 2008, p. 17). O sujeito é uma pessoa atuante dentro do seu
espaço social, que fez e faz parte do processo histórico de modificação da prática desenvolvida
em Icoaraci, e como tal possui um repertório repleto de informações, como percebida na fala do
artesão:

hoje ela é conhecida assim... como uma cerâmica que ela já era produzida em Icoaraci::... já era
produzida né e foi aplicada os desenhos das cerâmicas arqueológicas nelas então ela passou para os
arqueólogos ela passou a ser uma cerâmica descaracterizadora da cerâmica marajoara::... (mestre R.
F, 2007)

A narrativa informa que as características que fazem referências à criação das peças em
cerâmica, no lugar chamado de Icoaraci, lócus da pesquisa, que é referência na confecção de
peças, em argila, pois apresenta detalhes que a destaca no contexto Amazônico. O sujeito é nesse
caso uma pessoa que faz parte da realidade, e possui no seu discurso a defesa da instituição da
cerâmica, aqui tratada como prática cultural.
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É interessante considerar que contextualizar a relação entre homem e natureza é
fundamental, para validar a essência da abordagem “posto que a realidade social dos homens se
cria como  união da dialética de sujeito e objeto” (KOSÍK, 1976, p.20). O modo como, o artesão,
representar o seu lugar faz parte do processo de interação nas relações humanas, nos estudos
atuais o homem não pode ser desvinculado da sua prática cotidiana, pois é no dia- a- dia que as
ações são constituídas e tornam–se legitimas, para quem a realiza.

Retomando a fala do artesão, é interessante destacar que na cerâmica apresenta desenhos,
traços, que fazem lembrar marcas de outra cerâmica, a que ele intitula de arqueológica, a
cerâmica Marajoara, havendo a necessidade de apresenta-la segundo a percepção de um estudo
realizado em vista de aprofundar o conhecimento:

a arte Marajoara expressa na cerâmica seria um instrumento de afirmação étnica e, mais do que isso, uma
forma de linguagem ligada às concepções cosmológicas do grupo. Desta maneira, os signos gráficos
registrados na decoração cerâmica estariam ligados ao repertório mítico e seria possível, através do
estabelecimento dessa relação, atribuir significados a eles.
A ocorrência da representação de animais na decoração de alguns utensílios e principalmente em urnas
funerárias, e a identificação dessas espécies na fauna da região, possibilitou que se atribuísse um caráter
mágico-religioso à essas representações, que estariam ligadas às histórias míticas, com base em analogias
etnográficas. (Schaan, 1996, p. 155-156)

A cerâmica feita por tribos indígenas, na região do Marajó, deixaram marcas que são
representativas, e hoje são apresentadas como forma de caracterizar a Amazônia. Pois, os
elementos como signos gráficos: formas geométricas e detalhes da fauna e da flora se fazem
presentes também na “Cerâmica Icoaraciense”, e possivelmente transporto de uma cerâmica
primeira, a Marajoara, para outra, a Icoaraciense, pode ser vista como um fruto de um processo
histórico de constituição do local. Que agregou os signos da cerâmica Marajoara na tradição do
fazer dos artesãos de Icoaraci.

O artesão informa também, “para os arqueólogos ela passou a ser uma cerâmica
descaracterizadora da cerâmica marajoara::...”. O modo como o sujeito entende o objeto depende
das informações que possui, durante a narrativa, o artesão diz que os arqueólogos, tinham uma
visão adversa sobre o objeto, contudo o estudioso cujo texto cientifico foi colhido para referendar
a percepção será de um antropólogo, visto a conformidade dos discursos de ambos, pois há dois
pontos de vista a do mestre/artesão que defende essa nova cerâmica produzida em Icoaraci, e a
dos antropólogos/ arqueólogos, que a julgam como uma produção de descaracterização da
cerâmica Marajoara:

As peças inspiradas nas tradições marajoaras, por exemplo cederam lugar aos cinzeiros e pratos com
emblemas de clubes de futebol e logomarcas de grandes empresas: canecas para festivais de chopp, ânforas
gregas e outras formas, que nada tem a ver com a verdadeira arte cerâmica. Aqui se identifica um processo de
descaracterização, introduzindo entre os artesãos, um estilo completamente duvidoso. (Xavier, 2000, p. 28)

O estudioso aponta, a sua percepção, fala do objeto como algo que tem a presença da
cerâmica encontrada na região do Marajó no meio do século passado, visto que a principal
característica das peças era os traços geométricos e imagens da fauna e da flora amazônica,
envolto em um processo de ritual, a maioria dos achados eram urnas funerárias. A utilização do
termo “descaracterização” pelo antropólogo valida a informação prestada pelo artesão, ao cita o
vocábulo “descaracterizadora”, ambas se refere à perda da qualidade da prática primeira, a
original, no caso da arte Marajoara.

Diante das percepções do artesão e do antropólogo, que representam a voz dos seus
grupos, há assim dois pontos de vista distintos sobre o fenômeno, em vista da defesa da arte: o
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primeiro, artesão entende que há na realidade do seu grupo o nascimento de uma nova arte, a
“Cerâmica Icoaraciense”, que aglutinou elementos de outras artes como da arte marajoara que
gerou a nova criação desenvolvida pelos artesãos de Icoaraci; em contrapartida o segundo grupo,
do antropólogo expõe que a nova arte não é genuína e possui um estilo duvidoso, nesse ponto o
Antropólogo, argumenta em defesa da arte Marajoara, e assumi uma visão limitada da prática, a
impressão que tem como base é a arte realizada pelos índios marajoaras, e isso para ele é verdade,
não há nessa fala a contextualização do todo, como faz o artesão.

As defesas de ambos são marcas que podem ser assumidas como discursos, pois
apresentam as suas concepções ideológicas, a partir das formações discursivas, e geram sentido.
Contudo este estudo quer falar da importância de entender a prática de forma complexa, posta na
realidade.

A presença e a atuação do poder que atravessa e impregna as relações entre os homens em
sociedade é assim uma verdade fundamental, constatada pela lucidez do saber. O desvendamento
desse discurso do poder, a sua denúncia como enviesamento ideológico é, por sua vez, o poder da
verdade, fruto amadurecimento do saber. (Severino, 1995, p. 164)

Diante do enunciado o individuo, o artesão, institui a compreensão da ação, que
dimensiona a sua relação com o seu espaço social, o seu posicionamento, é constituído durante a
sua vivência, e demarcar a sua relação com o objeto, visto como fruto da tradição do lugar. A
ação gera sentido, e é considerada como marca de identidade, visto estar permeada na sua
realidade. Sendo assim, por mais que alguns estudos apontem, outra visão sobre a realização da
sua ação, o saber do grupo é constituído no discurso instituído por seus componentes, o que
demarcar a vontade de verdade, dada a relação complexa que, possivelmente, possui com o
espaço social.

Essa atitude, só, é aceitável porque é fruto das práticas tradicionais: das atitudes,
costumes, hábitos e ritos; ação das pessoas, homem e mulheres que fazem parte da realidade da
criação/ produção da cerâmica feita no espaço delimitado como Icoaraci. O artesão ao assumir o
seu discurso, pautado na sua realidade defende a identidade da “Cerâmica Icoaraciense”, a
tornando uma ação representativa, na dinâmica do espaço Amazônico.

Considerações Finais

O artesão diante da constituição do sentido, sobre o elemento reconhecer as
características, e influências sofridas pelo fazer artístico, fruto do processo de apropriação das
empreitadas dos indivíduos do Paracuri, ou seja, essa afirmação é instituída na memória
discursiva de quem defende a cerâmica, e as reproduzem nos seus discursos.

O saber fazer é algo aprendido na convivência com o objeto, no espaço social, é algo
intitulado pelo mestre como autodidata, pois ele cria a partir da sua relação com o lugar, dentro
de um contexto de apropriação sócio- histórico. É interessante especificar que a “Cerâmica
Icoaraciense” é uma das principais fontes de renda das pessoas que vivem, no local chamado de
Paracuri, bairro de Icoaraci e a defesa da arte é ligada diretamente a tendência comercial do
objeto.

Com isso, é possível delimitar que o saber fazer realizado pelo artesão o dimensiona a
assumir como verdade, diante de uma visão complexa do sujeito, pois é a prática social que,
dimensionam a posição, defendida pelo homem vinculado a sua realidade. O que vem de
encontro à visão assumida pelo antropólogo, visto que é direcionada como uma visão restrita,
pois não considerou a ação prática realizada pelo individuo.
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E, são os estudos acerca da linguagem que disponibilizam referenciais teóricos-
metodológicos, para conhecer o sujeito a partir duma noção contextualizado do saber, em lócus,
ao possibilitar dialogar com outras áreas do conhecimento. Ver a forma como os sujeitos
assumem os discursos, a partir do objeto analisado, dimensiona entender as concepções
ideológicas realizadas pelos sujeitos da ação, investigada.

Portanto, hoje nos estudos que, visam constituir o conhecimento a partir da realidade do
sujeito, há necessidade de pautar a ação em uma percepção ampla do objeto. O contextualizando
como um todo no grupo social, o saber fazer ganha espaço, e de acordo com a forma como é
tratada tende a ter valor de verdade.
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