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Eu levei uns bonequinhos pra feira e Vitalino disse: 

‘Olhe, da próxima vez traga um banquinho e bote suas 

pecinhas aqui do lado’. Eu disse: ‘Não Seu Vitalino, já 

tem muita gente vendendo essas pecinhas’. Ele olhou e 

disse: ‘Que é isso. A Arte é para todos!” 

(Luiz Antônio, artesão de bonecos, 18-1-2013)
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RESUMO 

O trabalho apresentado nesta dissertação é fruto da pesquisa, desenvolvida nos últimos 

dois anos, como estudante de mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Nela abordo como a tradição dos 

artesãos do Alto do Moura, Caruaru/PE, é construída e utilizada para demarcar 

distinções sociais do grupo e entre seus integrantes. Observo a tradição sobre diferentes 

aspectos enquanto elemento instrumental para sua visibilidade externa, sob a qual é 

demonstrada como patrimônio. Assim, considero tanto as práticas elaboradas por 

políticas públicas, mas também como os artesãos elaboram estratégias para demonstrar 

sua tradição. No entanto, essa também demarca distinção nos posicionamentos sociais 

pelos artesãos que demonstram uma hierarquia social através de categorias próprias. 

Aqui, a tradição é o elemento definidor que diferencia os que são mantenedores da 

tradição e a modificam. Entretanto, essa distinção é interna à comunidade organizada 

por grupos domésticos, demarcando a identidade através de sua tradição. Destarte, no 

trabalho parti da necessidade de descobrir a tradição reivindicada pelos artesãos do Alto 

do Moura, para contemplar a necessidade de sua definição para que eles possam 

elaborar o pedido de Registro de sua tradição como patrimônio cultural nacional.  

Palavras-chave: patrimônio cultural; processos sociotécnicos; tradição de conhecimento.  
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ABSTRACT 

 

The work presented in this dissertation is the result of research carried out over the past 

two years as a graduate student in the Graduate Program in Anthropology at the Federal 

University of Paraiba. I approach it as a tradition of craftsmen Alto do Moura, Caruaru / 

PE, is constructed and used to mark social distinctions between the group and its 

members. Observe the tradition on different aspects while instrumental element to its 

external visibility, under which is shown as equity. Therefore consider both practices 

developed by public policies, but also as artisans design strategies to demonstrate their 

tradition. However, this also marks distinction in social positions by artisans who 

demonstrate a social hierarchy through their own categories. Here, tradition is the 

defining element that differentiates those who are keepers of tradition and modifying it. 

However, this distinction is internal to the group that organizes itself as domestic 

groups, forming a group identity through your tradition. Thus, the work of the left need 

to discover the tradition claimed by artisans from Alto does Moura, to address the need 

for its definition so that they can prepare the application for registration of its tradition 

as a national cultural heritage. 

 

Keywords: cultural heritage; socio-technical processes; tradition of knowledge. 
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Introdução: uma catrevage 

 “Catrevage: é uma coisa que você vai fazer. Um troço, que vai fazer ou 

de barro, ou de madeira, ou de couro, ou..., entendeu? Qualquer troço. 

Você vai fazer: ah! Num to gostando. Eu vou botar mais uma coisa. 

Mas também num to gostando. Eu vou botar mais uma coisa. Vou 

botar mais! E sai fazendo arranjo... E dana arranjo, e dana arranjo. 

Quando chega uma hora que você olha assim: agora tá boa. A peça 

agora tá boa! Ai chama-se: Arranjo de catrevage.” 

(Manoel Galdino) 

 Certo dia, chegando ao Alto do Moura, avistei grande movimentação na Casa-

Museu Mestre Vitalino, principal ponto turístico do bairro. Era uma equipe de televisão 

que estava documentando alguns dos principais artistas e artesãos locais para sua 

matéria e divulgação do artesanato. Preferi sentar no banco do vasto terraço da Casa-

Museu que é zelada pelo Severino, filho de Vitalino, por quem eu esperava. Sentado no 

banco, estava o filho primogênito de Vitalino, Amaro, que mora numa casa construída 

pela prefeitura ao lado da casa de taipa, mantida como Casa-Museu. Ao lado de Amaro 

encontrava-se Branco que se apresentara como funcionário da Fundação de Cultura da 

Cidade, responsável pelas políticas e atividades culturais no bairro e que estava 

acompanhando a equipe jornalística como guia local. Este me relatou que sempre 

gostou de artes e que fora morar no local havia 20 anos. Ele havia doado um terreno 

para construção do Memorial Mestre Galdino e sempre buscava alternativas para 

contribuir com a cultura artística do lugar. Ainda me informou que fora o fundador da 

Caminhada do Cuscuz1, em 1994, e da instalação de uma palhoça para comemorar a 

festa de São João no local, período em que se intensificou a divulgação e a construção 

de bares no local para fins turísticos, assegurando que “esperávamos duzentas pessoas, 

[...] tiveram duas mil.”. Ainda assegurou que os “turistas de fora” são os que compram 

as peças e se interessam pela atividade com o barro, enquanto que os moradores de 

Caruaru apenas visitam o Alto do Moura para almoçar e beber.  

Havia grande circulação de turistas nas ruas, visitando os variados ateliers nas 

dezenas de casas de artesãos que compõem a paisagem do local, enquanto outros 

aguardavam o término da gravação para poderem adentrar e conhecer a Casa-Museu. 

Terminada as gravações, Severino acompanhou a equipe até o terraço, me sinalizou sua 

disponibilidade e adentramos a Casa-Museu, seguidos por alguns turistas em visita. Ele 

contava sobre o trabalho e intuito da equipe jornalística, ao tempo que recepcionava os 

                                                 
1 Evento incluído no roteiro turístico durante as festividades juninas, principal festa da cidade de Caruaru.  
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visitantes turistas. Severino me comunicou sobre uma missa em homenagem ao seu pai 

no cemitério da cidade e que neste mesmo dia haveria uma missa na igreja católica do 

bairro, na qual seria realizada a abertura da festa do padroeiro São Sebastião e 

celebração em rememoração da morte de Vitalino, cujas datas coincidem no dia 20 de 

janeiro. Fomos interrompidos pela visita de um pequeno grupo acompanhado por um 

guia turístico da cidade. Este guia contou que certa vez Vitalino estava pintando suas 

peças, quando Zé Galego chegou à sua casa o chamando, pois a lotação estava partindo 

para Feira de Caruaru. Então, Vitalino se levantou, juntou todas suas peças, algumas 

sem pintura, e seguiu apressado para não perder o transporte. Neste dia, percebeu que as 

peças a barro aparente foram mais vendidas que as que estavam pintadas. Desde então, 

decidiu parar de pintar suas peças. Após o relato, seguiram casa adentro, alguns 

perguntando sobre o trabalho de Severino, outros comprando produtos vendidos na sala 

da Casa-Museu, mas todos buscando registrar a visita ao local fotografando ou filmando 

o modo de fazer em barro de Severino. 

Durante os curtos intervalos entre as visitações turísticas, Severino me disse em 

surdina que iria retornar mais tarde para casa e me convidou ir à sua casa para mostrar 

alguns registros e documentos sobre Vitalino. Parecia um pouco incomodado com a 

grande circulação e chegada de mais turistas à Casa-Museu, já que avançara a hora do 

seu almoço. Devido ao fluxo turístico, decidi aguardá-lo retornando à companhia de 

Amaro no banco do terraço. Após alguns instantes em silêncio, indago-o sobre as 

mudanças no local das quais Branco havia falado. Ele me desvia o olhar, se concentra 

na paisagem da rua e me diz que o bairro era povoado por poucas famílias ainda 

presentes no local e que foram os irmãos Rodrigues, intelectuais da cidade residentes no 

Rio de Janeiro, que deram a oportunidade a Vitalino para ser reconhecido em São Paulo 

e no Rio de Janeiro e que depois do processo de patrimonialização, através da 

construção da Casa-Museu de Mestre Vitalino e do Memorial Mestre Galdino, se 

expandiu as construções de moradias e de estabelecimentos comerciais no local. 

Durante nossa conversa Amaro reclamava do clima quente e da exposição ao sol, se 

despediu e seguiu para sua casa. Decidi ficar na companhia de Severino, aguardando a 

saída dos turistas que ainda se encontravam, fechamos a Casa-Museu e partimos para 

sua casa. 

  

 Este relato ilustra a dinâmica social que os artesãos em barro vivem 

cotidianamente e vários aspectos podem ser pesquisados como o fluxo turístico, os 
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patrimônios do lugar, as políticas públicas, a representação do lugar em materiais 

midiáticos, as produções dos artesãos, entre outras possibilidades. No entanto, durante a 

pesquisa os artesãos demonstravam preocupação com a sua tradição, pois tanto estava 

se ‘perdendo’, como precisavam definir qual a tradição que poderia ser registrada como 

patrimônio. Pretendendo contemplar essa complexidade social, apresento aqui uma 

etnografia acerca da tradição dos artesãos, cujo interesse desses é solicitar o registro de 

seu fazer como patrimônio imaterial.  

 O patrimônio me apareceu no campo como categoria que está em processo de 

mudança de sentido por parte dos atores sociais que desde 2012 têm demonstrado 

preocupação com a perda de uma tradição, ou seja, se antes atrelavam o patrimônio aos 

bens materiais do lugar, agora se preocupam em patrimonializar sua tradição. Para isso, 

parto da perspectiva sugerida por José Reginaldo Gonçalves (2012) sobre como deve-se 

entender não o que é patrimônio, mas para que serve, não mais compreendendo como 

‘entidade’, mas como atividades, formas de ação, partindo da ideia de entidade posta 

para ação. Destarte, o patrimônio não como um bem constituído a priori, mas como o 

bem constituinte de uma ação. 

O sentido e apropriação do patrimônio ganhou outro aspecto entre os artesãos, 

pois buscavam definir qual é sua tradição. Pude acompanhar tal mudança durante minha 

pesquisa em campo do Curso de Ciências Sociais, iniciada em 2008, como trabalho da 

disciplina Métodos de Pesquisa II, a qual posteriormente se tornou um PIBIC 

2010/2011. Continuei a pesquisa durante a elaboração do trabalho final da graduação 

(2011), todos sob a orientação do Dr. Rodrigo Grünewald, na Universidade Federal de 

Campina Grande (UFCG). Num processo construtivo e acumulativo me permitiu 

apresentar, neste momento, alguns resultados obtidos nestes dois primeiros momentos 

de pesquisa. Assim como revisar as perspectivas teóricas e analíticas sobre a tradição do 

Alto do Moura. 

Durante a pesquisa para esta dissertação, foram entrevistados cerca de 40 

artesãos (8 denominados mestres, 21 produtores de bonecas e 12 de bonecas e bonecos), 

8 representantes políticos locais (entre secretários e funcionários), 14 turistas, 5 

intelectuais da cidade (historiador local, 3 artistas e o padre do Alto do Moura). No 

entanto, esta contabilização foi maior se considerarmos as conversas informais obtidas 

durante a pesquisa ou os contatos virtuais com quem me comuniquei. 

Alguns resultados preliminares da pesquisa, produzidos durante o Mestrado, 

foram o ensaio fotográfico intitulado Arte de Mestres, artesanato do barro e o trabalho 
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Tradição artesanal em mudança cultural no Alto do Moura, ambos apresentados na II 

Semana de Antropologia do PPGA/UFPB, em 2012 e um artigo sobre teoria 

antropológica aprovado para publicação. Durante o ano de 2013, publiquei o artigo 

intitulado Comunidade do barro: mudança patrimonial em tradição turística nos anais 

da X Reunião de Antropologia do Mercosul, realizada em Córdoba (Argentina). Ainda 

em 2013, apresentei e publiquei nos anais o artigo “Entre bonecos e bonecas de barro: 

da distinção sociotécnica na produção do Alto do Moura”, na 29ª Reunião Brasileira de 

Antropologia, realizada em Natal/RN. 

Em termos metodológicos, realizei leituras acerca dos temas propostos no 

primeiro ano do mestrado, como o tópico especial intitulado Patrimônio Imaterial e 

Ritos Sociais (2012.2) e a disciplina Antropologia do Conhecimento e da Técnica 

(2013.1). Assim, minhas leituras foram direcionadas para Antropologia da Arte, 

Antropologia da Técnica e do Conhecimento e sobre Processos Sociais, temas que 

estavam previstos desde o projeto de pesquisa apresentado na seleção do mestrado. 

Estas leituras foram intensificadas durante o mestrado, mas o campo me direcionou a 

observar os processos sociais que ocorrem no Alto do Moura, percebi que não se tratava 

da tradição pela perspectiva da antropologia da arte, mas da tradição de conhecimento. 

Assim, realizei pesquisa de campo frequentemente, em dois formatos: de um 

lado realizei pesquisas intensas em três momentos (junho de 2012; janeiro e junho de 

2013; janeiro/fevereiro de 2014), quando passei cerca de três semanas em cada 

temporalidade na comunidade; em outros momentos, fui a campo pontualmente quando 

passava três dias por mês realizando entrevistas semi-estruturadas, tomando notas sobre 

os eventos e, sobretudo, levantando dados através de conversas informais, sendo as 

considerações de Goffman (1985) e Berreman (1980) sobre o controle de impressões, 

foram fundamentais tanto na instrumentação da observação participante quanto no 

cotidiano e realização dessas conversas. 

Com a finalidade de compartilhar e demonstrar o que não seria capaz de 

apresentar apenas textualmente, utilizo do método de foto-elicitação em que, a partir de 

fotografias, apresento descrições e reflexões analíticas, permitindo revelar o campo, 

cujo intuito é “contribuir para uma melhor comunicação intercultural, o uso de imagens, 

muito mais que o de palavras, contribui para essa meta, ao permitir captar e transmitir o 

que não é imediatamente transmissível no plano linguístico” (NOVAES, 2005, p. 110).  

Ainda sobre a produção fotográfica, cerca de 3.821 imagens foram captadas 

entre 2008 e 2014, além de mapas e imagens produzidos pelos próprios artesãos. Dentre 
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estas, 1.801 fotografias estão gravadas num DVD em anexo. Estas estão organizadas 

por pastas, divididas entre comemorações, lugar e fazer; cujo material tem o caráter 

suplementar da dissertação, de modo a enriquecer a visualização do campo em análise. 

Durante a pesquisa levantei dados históricos em museus, biblioteca e recorrer à 

memória social através de entrevistas semiestruturadas com pessoas que viveram no 

Alto do Moura. Na verdade, ao debruçar-me mais especificamente sobre aspectos 

socioculturais e históricos do Alto do Moura, não me limitei à dados arquivísticos e 

bibliográficos, privilegiei uma etnografia própria com uma descrição densa (GEERTZ, 

1989) e análise situacional (VAN VELSEN, 1987), adicionadas ao método genealógico 

elaborado por Foucault (1990) que prioriza as memórias locais como fonte de 

conhecimento e permitem compreender um saber histórico e como se utiliza este saber 

nas práticas atuais. Assim, recorrendo a esta metodologia fui capaz de compreender a 

micro-história local através da análise discursiva, alcançando assim, a memória social 

do grupo através da tradição oral (VANSINA, 1965).  

Assim, busquei unir na análise dos dados coletados, tanto a apreensão de uma 

estrutura normativa quanto a apreensão dos processos sociais. Desse modo, importante 

se fez a noção de campo social de Gluckman (1987) que possibilitou recortar e analisar 

o espaço como campo de interdependências entre os diferentes atores sociais, um 

espaço sociotécnico. Compreendendo aqui a perspectiva da construção material dos 

artesãos como formas de objetivarem sua própria identidade e de representação do 

lugar, não compreendendo o grupo dos artesãos como étnico, mas como grupo de forte 

identidade vinculada à tradição da produção em barro, sigo a perspectiva proposta por 

Mura que pretende estabelecer a relação, “não apenas o ato de produzir com uma etnia 

específica, mas também a construção de um critério de identidade, que associa os 

objetos à sociedade onde eles são produzidos, definindo seu perfil sociotécnico” 

(MURA, p. 101, 2011).  

Os vários aspectos sociais presentes no Alto do Moura, envolvendo diferentes 

atores sociais (artesãos, turistas, governistas locais), foram interligados por minha 

presença participante como observador (BERREMAN, 1980), me possibilitou 

presenciar várias situações, por vezes contrastantes, que demonstrarei ao longo deste 

trabalho. A análise situacional proporciona uma reflexão mais apurada sobre os 

fenômenos sociais propostos neste trabalho, assim, partindo de uma situação, de um 

estudo de caso detalhado (VAN VELSEN, 1987) pretendo elucidar os aspectos sociais 

aqui perseguidos.  



6 

 

 Destarte, a dissertação está organizada em quatro capítulos, mais as 

considerações finais, onde pretendo retomar alguns conceitos elaborados ao longo dos 

capítulos. Assim, os capítulos estão organizados da seguinte forma: 

 No primeiro capítulo discuto sobre a trajetória de Vitalino Pereira dos Santos no 

campo artístico nacional, apresentando dados de pesquisas em arquivos públicos e 

privados, bem como a memória social da comunidade do Alto do Moura. Buscando 

compreender a tradição pela representação dos patrimônios, apresento o panorama geral 

das formas de patrimônio presentes no Alto do Moura, refletindo sobre os sentidos a ele 

atribuídos, suas formas categóricas e os novos sentidos gerados pelos artesãos e 

visitantes.  

 No segundo capítulo, demonstro a complexidade social do Alto do Moura 

através das dinâmicas sociais ocasionadas por diversos processos sociais e como isto 

motiva os artesãos a criarem estratégias para manutenção da tradição. Aqui, os 

processos sociais acarretam no fluxo cultural, assim, utilizo categorias, sob a 

perspectiva processual, para demonstrar como os artesãos agem e geram sentidos sobre 

novas situações.   

 No terceiro capítulo, apresento como os elementos culturais em fluxo são 

assentados na organização social dos artesãos, através de grupos domésticos, e 

estabelecem distinções sociotécnica. Assim, apresento uma análise sobre as transações 

do conhecimento como reveladora da tradição e como os artesãos se posicionam 

hierarquicamente através de categorias próprias. 

 No quarto e último capítulo, demonstro como as distinções são conformadas no 

convívio entre os artesãos que se organizam em grupos domésticos. Aqui, através da 

interação social, apresento como os integrantes de grupos domésticos constituem um 

grupo baseado no sentimento de pertencimento intermediado pelo conhecimento.  
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Capítulo 1 

O Legado do Mestre Vitalino: patrimônios e sentidos 

“Era mais importante que eu aprendesse a usar 
minhas mãos que minha cabeça. Na minha terra as 
mãos produzem comida e a cabeça só produz 
confusão.”  

(Mestre Vitalino) 
 

 Durante minha graduação, para elaboração da monografia, pesquisei sobre as 

dinâmicas sociais provocadas pelo turismo no local. Finalizado o trabalho, apresentei a 

pesquisa aos artesãos durante uma reunião da associação de moradores e, nesta ocasião, 

fui questionado sobre como poderiam, os artesãos, utilizar esta pesquisa para beneficiar 

o Alto do Moura. Apresentei várias possibilidades, entre elas a de registrar o Alto do 

Moura como patrimônio, alternativa que motivou os artesãos a se mobilizarem para 

pedir o registro. Assim, me convidaram para ajudar nesse processo iniciado em 2012, 

cujo primeiro impasse era definir a que seria pedido o registro. Pretendiam registrar a 

tradição do Alto do Moura, mas qual seria essa tradição? Como descobrir e demonstra 

uma tradição que fosse compartilhada por todos?  

 Para isto, foi necessário iniciar o processo de descoberta por aquilo que é mais 

óbvio e que tem o caráter de tradição. No caso específico, o próprio Alto do Moura 

como é significado pelos próprios artesãos como um berço da tradição. Coube, assim, 

desvendar o Alto do Moura para perceber o que o configura como tradicional. Em 

outras palavras, foi necessário perceber como são simbolizados os elementos da tradição 

a partir das várias formas de sua representação como patrimônios culturais, existentes 

no lugar. Afinal, 

 “Quando falamos em patrimônio cultural, estamos nos 
referindo direta ou indiretamente ao passado, o qual, exemplo 

do que ocorre com a tradição, é sempre construído a partir do 
presente. O termo “patrimônio” – em inglês, hetirage – 

refere-se a algo que herdamos e que, por conseguinte, deve 
ser protegido” (OLIVEN, 2009, p. 80)  

 Desse modo, para compreender a tradição do Alto do Moura, me debrucei sobre 

os seus patrimônios, considerando que estes são formas legais de reconhecimento de 

algo que é a tradição de um grupo. Entretanto, para explicar os patrimônios e o próprio 

Alto do Moura, é necessário explicitar a trajetória de Vitalino Pereira dos Santos, o 

Mestre Vitalino. Aqui, ao abordar os patrimônios do grupo como formas de 

representações da tradição, parto da perspectiva crítica sobre patrimônio como elemento 
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“objetificado”, restritamente vinculado a ideia de símbolo de representação ou de 

comunicação, apenas. Desse modo, proponho me deter sobre o recente sentido do 

patrimônio para o grupo dos artesãos, como também dos seus visitantes, me atendo 

sobre a ideia de que “o patrimônio, de certo modo, constrói, forma as pessoas.” 

(GONÇALVES, 2009, p. 31). Por fim, apresentarei, ainda que resumidamente, a 

trajetória de Vitalino como artista e símbolo de uma identidade nacional, pois à ele é 

referenciado, pelos artesãos, como critério definidor para se estabelecer o que é a 

tradição. 

1.1 Trajetória de Vitalino: do artesanato ao campo artístico 

 Visto, lido e escutado através de várias produções artísticas e jornalísticas, 

Vitalino Pereira dos Santos tem sido proclamado como símbolo de uma identidade 

brasileira, cujo campo artístico nacional parece nele ter encontrado a imagem do que 

seria a autêntica e genuína arte. Sua imagem e criação estão associadas e contadas 

através de músicas, sua história tem sido representada através das artes cênica, 

audiovisual e suas obras podem ser vistas em vários centros de exposições, temporárias 

e permanentes, além das várias reportagens, trabalhos acadêmicos e livros dedicados em 

homenagem à Vitalino. Sua imagem e legado continuam inspirando criações de dezenas 

de artistas e artesãos, sobretudo, do Alto do Moura. É a partir destas diversas imagens 

de Vitalino e suas criações que discutirei como se constituiu uma visão acerca dele e, 

consequentemente, da comunidade do Alto do Moura. 

 Vitalino nasce em 10 de julho de 1909 e passa sua infância em Ribeira dos 

Campos, distrito de Caruaru, que fica na margem oposta do Rio Ipojuca em relação ao 

Alto do Moura, cujo rio sempre foi a principal fonte de coleta da argila para as 

produções com o barro. Filho de pai agricultor, Marcelino Pereira dos Santos, mas que 

também realizava atividades nas produções com o barro, e de mãe louceira, Josefa 

Maria da Conceição, é com ela que aprende o manuseio com o barro cuja produção era 

de utensílios domésticos, já comercializados na feira de Caruaru. Sob a influência da 

atividade materna, fez e vendeu sua primeira peça aos seis anos. Nessa época teve seu 

trabalho destacado devido ao estilo que inaugurara diferente das produções 

confeccionadas pelas outras crianças de sua idade e das louças comercializadas na feira, 

como as produzidas pelos seus pais.  

 Assim, iniciou sua produção com o barro de maneira despretensiosa, pois fez 

algumas peças como brinquedos (bois, vaqueiros e caçadores) e seus pais decidiram 
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levá-las para a feira junto com as demais peças de utensílios domésticos. Foi quando 

recebeu seus primeiros trocados pela venda destas peças, mas apenas aos nove anos é 

que Vitalino começa a acompanhar os pais para vender as peças na feira. Animado com 

os trocados recebidos, continuou a produzir e comercializar mais peças, criando e 

retratando situações ocorridas em seu cotidiano, além disso, muitas de suas produções 

foram figuras de animais típicos e de homens em atividades comuns na comunidade, 

retratando atividades e figuras de um lugar rural. De acordo com o filho Severino 

Vitalino: 

“Ele falava que a avó dele foi pegada a dente de cachorra, é 

índia mesmo, do mato. Então nós somos descendentes de 
índio, eu acredito. E artesanato de barro é, principalmente a 
louça,  dizem. E veio a panela, veio o pote, veio essas coisas. 

Então que a minha vó fazia. (...) A mãe dele! (...) Foi quando 
ele começou, em 1915, pegando aquele pedacinho de barro e, 

fazendo aquele boizinho para brincar, foi quando veio essa 
arte aí. Aí, nós veio pro Alto do Moura, o pessoal trabalhava 
já com panela, mas não a arte, digamos assim. E deu no que 

deu. Hoje o Alto do Moura é 90% são artesões. É a 
continuidade desse trabalho. (Severino Vitalino, artesão e 

zelador da Casa-Museu Mestre Vitalino) 

 Embora sua mudança para o Alto do Moura tenha ocorrido apenas em 1948, 

quando já tinha quase 40 anos, Vitalino já ensinava a seus filhos o modo de fazer 

bonecos em barro, o que seria transmitido, posteriormente, aos demais artesãos no Alto 

do Moura. Ainda residindo no sítio Campos e comercializando suas peças na feira da 

cidade, Vitalino tem a oportunidade de expor e iniciar sua trajetória artística para além 

dos limites de Caruaru através de uma exposição intitulada como “Cerâmica Popular 

Pernambucana” em 1947 no Rio de Janeiro e organizada pelo artista Augusto 

Rodrigues.   

 A exposição de Vitalino ao sudeste brasileiro demanda esclarecimento histórico 

da situação que ocorrera em 1947, quando o Brasil passava por debates no campo 

artístico sobre a legitimidade da arte brasileira relacionada aos critérios europeus e as 

expressões regionalistas. Isso devido, como descreve Waldeck (1999), aos debates 

acerca da arte brasileira que iniciara durante a década de 1930 entre dois grandes 

movimentos artísticos do Brasil: o modernismo e o regionalismo.  

 De um lado, a Semana de Arte Moderna de 1922 inaugurara um debate 

vanguardista acerca da arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas 

tendências europeias. O intuito desse movimento foi a destruição das antigas formas de 
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classificação e de expressão artísticas que vigoravam no campo artístico, ainda que este 

rompimento estivesse ligado, fortemente, ao contexto político da época, como à crítica 

da República Velha. Este movimento foi liderado pelo escritor Mário de Andrade que 

sintetizou o que seria a herança modernista em três aspectos: a estabilização de uma 

consciência criadora nacional, preocupada em expressar a realidade brasileira; a 

atualização intelectual com as vanguardas europeias; e o direito permanente de pesquisa 

e criação estética. 

 Por outro lado, o Movimento Regionalista iniciado em 1923, difundido pelo 

antropólogo Gilberto Freyre através do Manifesto Regionalista (1926), propunha 

“inspirar uma nova organização do Brasil” através da valorização, organização e 

integração do Estado-Nação por meio das manifestações, tidas, culturais que 

extrapolariam os limites dos estados federativos e cuja 

“desorganização constante parece resultar principalmente do 
fato de que as regiões vêm sendo esquecidas pelos estadistas 
e legisladores brasileiros, uns preocupados com os "direitos 

dos Estados", outros, com as "necessidades de união 
nacional", quando a preocupação máxima de todos deveria 

ser a de articulação inter-regional. Pois de regiões é que o 
Brasil, sociologicamente, é feito, desde os seus primeiros 
dias. Regiões naturais a que se sobrepuseram regiões 

sociais.” (FREYRE, 1926, p. 2) 

 Sobre ‘regiões’ Freyre aborda como lugares onde as pessoas compartilham de 

determinados costumes, valores e tradições, assim o nordeste deveria estar mais 

interligados e em comunicação, pois se por meio da organização estatal e judicial os 

Estados têm certa autonomia e diferenças entre si, seria através da cultura que o 

nordeste comungava. Mas esta proposta não devia ser somente ao nordeste, propunha 

que as regiões brasileiras valorizassem e reconhecessem os bens culturais de cada local, 

não se detendo aos limites políticos. Enfim, a proposta desse movimento era de integrar 

o Brasil através da diversidade cultural a nível regional, supervalorizando as 

manifestações e expressões artísticas locais. 

 Além disso, o Brasil ainda passava por uma crise de identidade nacional 

perseguida e refletida nas produções de Mário de Andrade, que expressava esta 

preocupação em suas obras literárias, a exemplo da obra Macunaíma (1928) cuja obra 

reflete sobre o que seria a essência do brasileiro, e suas contribuições intelectuais entre 

estas o anteprojeto para regulamentação da criação do Serviço do Patrimônio Artístico 
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Nacional (SPHAN)2 à pedido de Gustavo Capanema, então ministro da educação e da 

saúde durante a década de 1930 no governo Vargas. Neste anteprojeto, guiado pelas 

inspirações vanguardistas do modernismo, Mário de Andrade apresenta grandes avanços 

sobre a categoria do Patrimônio, ele buscou reunir num mesmo conceito – arte – 

manifestações eruditas e populares e defendeu o caráter, ao mesmo tempo, 

particular/nacional da arte autêntica. Ainda, para ele, “arte é uma palavra geral, que 

neste seu sentido geral significa a habilidade com que o engenho humano se utiliza da 

ciência, das coisas e dos fatos” (ANDRADE, 1936, p. 97).  

 Porém, é a partir da década de 1940, sobretudo, que as artes populares são 

valorizadas em novos aspectos, através de exposições que até então tinham circuitos 

relativamente restritos nas feiras locais, embora já figurassem nas prateleiras de 

apreciadores e de colecionadores. Sob liderança do musicólogo Renato Almeida, em 

1947 se constitui a Comissão Nacional de Folclore, ligada ao Ministério das Relações 

Exteriores, que se tornaria no denominado Movimento Folclórico Brasileiro, formado 

por intelectuais e profissionais liberais cuja atividade de reunir artefatos, entre outros 

objetos, “era uma forma de ilustrar a “alma do povo” em suas particularidades regionais 

e, nesse processo, definir aquelas que fariam parte da constelação do que consideravam 

a genuína cultura do povo” (WALDECK,1999, p. 83). 

 Neste contexto histórico que o artista plástico caruaruense, residente no Rio de 

Janeiro, Augusto Rodrigues, em viagem à sua cidade natal, visita a Feira de Caruaru, 

conhece Vitalino e suas peças e, retornando ao Rio de Janeiro, organiza a exposição 

“Cerâmica Popular Pernambucana” realizada nesta cidade em 1947, evento que ficou 

mais conhecido como a “descoberta de Vitalino”. Nesta ocasião, apenas as peças de 

Vitalino foram expostas como forma de representar a “espontaneidade” do povo, ao 

tempo que pretendia apresentar as peças em seu contexto, organizando-as por região, 

característica dos folcloristas, como no caso fora exposto as cerâmicas de Vitalino como 

a cerâmica pernambucana. Este evento desencadeou no olhar mais intenso e expandiu 

os interesses em registrar esta nova arte brasileira que concernia com os interesses dos 

intelectuais, artistas e estadistas que buscavam uma arte genuinamente brasileira que 

refletisse uma identidade brasileira.  

                                                 
2 Atualmente é designado como Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

vinculado ao Ministério da Cultura, obedecendo ao princípio normativo contemplado no artigo 216 da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. 
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 Após a exposição organizada por Augusto Rodrigues vários matérias 

jornalísticos e literários relataram sobre o trabalho do artesão, como o lançamento do 

livro “Vitalino”3 (1959), e outras exposições surgiram com apresentação de suas peças, 

como a exposição “Artes Primitivas e Modernas do Brasil”, realizada na Suíça por 

iniciativa do diplomata Waldemir Murtinho em 1955. No entanto, é apenas em 1960 

que Vitalino participa de sua própria exposição no Rio de Janeiro. A pedido do Governo 

do Rio de Janeiro, Augusto Rodrigues organiza uma exposição. Momento registrado 

pelos jornalistas da cidade, as fotografias foram arquivadas pelo jornalista Antônio 

Miranda que acompanhou Vitalino na viagem ao Rio de Janeiro. Assim, na fotografia 

abaixo (imagem 1). 

 

Imagem 1. Vitalino na exposição de Cerâmica Popular Pernambucana. Vitalino está ao centro, de  branco, 

acompanhado de sua comitiva e governador do Rio de Janeiro. Autoria não identificada. 1960. Acervo de 

Antônio Miranda. 

a) Da esquerda para direita estão Luiz Torres, Antônio Miranda, Pe. Zacarias Tavares, 

Vitalino, o governador do Rio de Janeiro, o violeiro José Vicente, um funcionário do 

Estado e o violeiro Arrudinha. 

 

                                                 
3 Lançado pela Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, com texto do antropólogo René Ribeiro 

e fotografias assinadas por Cecil Ayres e Macel Gautherrote. 
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 O país ainda passava pelo processo de busca da identidade nacional perseguida e 

refletida nas produções de Mário de Andrade, que expressava esta preocupação em suas 

obras literárias (como Macunaíma de 1928, cujo personagem de um herói brasileiro) e 

contribuições políticas (como a criação do SPHAN4 em 1937).  

 Seguindo um processo de “homogeneização cultural” decorrente do processo 

construtivo de uma identidade nacional que ao se basear numa “concepção de tradição 

como alma nacional, não apenas a imbuiu de uma qualidade limitada e fixa, como 

aceitou seu componente ideológico” (GRÜNEWALD, 2012, p. 187), refletindo uma 

tensão entre o “local” e o “global”, acarretando na fascinação da “diferença” e 

mercantilização da “alteridade” (HALL, 2011).  

 Estes eventos dividiram o campo artístico brasileiro em dois grupos, um com 

discurso conservador ligado aos preceitos europeus e outro que buscava o 

reconhecimento artístico das expressões de grupos brasileiros marginalizados, cujo 

artista plástico caruaruense, residente no Rio de Janeiro, Augusto Rodrigues fazia parte 

deste último. 

“Falava lá nos jornais, (...) lá no salão de Augusto Rodrigues 

tem um bocado de boneco de barro de Caruaru. De Vitalino 
de Caruaru. É um grande artesão do nordeste, coisa e tal. Os 

jornais vinham e no outro dia publicavam. Todos os jornais 
deram publicação desse caso. Então, por causa da publicação, 
em que os jornais falavam: Bonecos de Vitalino de Caruaru, 

que Caruaru agora está no Rio de Janeiro. (...) O governador  
chamou João Condé, perguntou: ô João, quem é esse 

Vitalino? Aí ele contou: é um homem pobre, humilde, coisa e 
tal. Mas que tem esse trabalho muito importante de artesanato 
e os jornais aqui estão dando muita notícia. Então o 

governador disse: Olhe, vá lá e traga esse jovem, esse 
Vitalino pra passear aqui.” (Antônio Miranda, jornalista, 

12/02/2012) 
 

 Com a exposição “Cerâmica Popular Pernambucana”, no Rio de Janeiro, 

promovida em 1947 por Augusto Rodrigues, sobre as peças de Vitalino - nesta ocasião 

não estava - foram questionadas se pertenciam à categoria artística ou ao popular já que, 

nas palavras de Diegues (apud Waldeck, 1999), “o artístico pode não ser popular, como 

o popular pode não ser, e geralmente não é, artístico no sentido estético da palavra. A 

espontaneidade, o natural que apresenta, se choca com o bem acabado, com o bom 

gosto do trabalho de arte”. Este argumento corrobora com a proposta teórica da teoria 

                                                 
4 Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). 
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transcultural del arte discorrida por Colombres (2005), que sugere um exercício de 

alteridade para compreensão de objetos que não condizem ao universo social da arte 

academicista, pois estes objetos são, tão quanto as produzidas nas sociedades mais 

complexas, reflexo do constructo cultural e social materializada através do processo 

criativo de um indivíduo.  

 A condição de existência da denominada arte popular é uma categoria reversa 

que depende da existência, numa mesma realidade, de outra categoria entendida por 

alguns como a arte. Desse modo, foi possível o reconhecimento de Vitalino como artista 

popular, representante da sua comunidade, cuja obra foi reconhecida para além do valor 

meramente de registro documental dos artesãos do Alto do Moura. Sua trajetória está 

ligada à construção da nação brasileira, mas principalmente a constituição do Alto do 

Moura como centro de artes figurativas. No entanto, há de considerar que somente em 

1948, logo após ter suas peças expostas no Rio de Janeiro, foi que Vitalino se mudou 

para o Alto do Moura e só depois de sua morte, e por sua causa, que políticas 

patrimoniais foram direcionadas para o local.  

1.2 Os patrimônios do Alto do Moura 

 Aqui, o patrimônio material representa o sentido de continuidade da história, 

como referência para as gerações descendentes, ratificando e mantendo uma identidade, 

sentimento de pertença e agente da própria história, “o patrimônio assim transformado 

em monumento passou a ser considerado um mediador entre passado e presente, uma 

âncora capaz e dar uma sensação de continuidade em relação a um passado nacional, de 

ser um referencial capaz de permitir a identificação com uma nação” (BARRETO, 

2000). 

“Ao se considerar um bem como bem cultural, ao lado de seu 

valor utilitário e econômico (valor de uso enquanto habitação, 
local de culto, ornamento etc; e valor de troca, determinado 
pelo mercado), enfatiza-se seu valor simbólico, enquanto 

referência a significações da ordem da cultura. Na seleção e 
no uso dos materiais, no seu agenciamento, nas técnicas de 

construção e de elaboração, nos motivos, são apreendidas 
referências ao modo e às condições de produção desses bens, 
a um tempo, a um espaço, a uma organização social, a 

sistemas simbólicos. No caso dos bens patrimoniais 
selecionados por uma instituição estatal, considera-se que 

esse valor simbólico refere-se fundamentalmente a uma 
identidade coletiva, cuja definição tem em vista unidades 
políticas (a nação, o estado, o município)” (FONSECA, 2009, 

p. 42) 
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 Assim, o patrimônio, mesmo quando legitimado pela competência estatal, 

escapa a abstração categórica de algo imutável ou sobre os atores sociais, pois, estes se 

reapropriam dessa categoria estabelecendo uma retórica que legitima suas estratégias 

para continuidade de uma tradição que é, constantemente, reinventada e recriada. No 

entanto, suas atitudes e escolhas são delimitadas através do contato com o ‘outro’ que, 

através do turismo, busca conhecer uma história incorporada e divulgada pelos meios 

institucionais vinculados ao patrimônio que, ao criar uma retórica de valor cultural, 

motivam os artesãos a estabelecerem formas de dar continuidade e valorização 

patrimonial que transpassam a dimensão estatal. Afinal, é através das relações sociais 

que o patrimônio ganha significados, sentidos e valores. 

“Afinal, os seres humanos usam símbolos sobretudo para 

agir, e não somente para se comunicar. O patrimônio é usado 
não apenas para simbolizar, representar ou comunicar: é bom 

para agir. Essa categoria faz a mediação sensível entre seres 
humanos e divindades, entre mortos e vivos, entre passado e 
presente, entre o céu e a terra e entre outras oposições. Não 

existe apenas para representar ideias e valores abstratos e 
para ser contemplado. O patrimônio, de certo modo, constrói, 

forma as pessoas.” (GONÇALVES, 2009, p. 27) 

 A partir dessa perspectiva relacional onde os sentidos e valores sobre o 

patrimônio são construídos, descrevo sobre os três patrimônios oficiais do Alto do 

Moura, tanto da categoria material como do imaterial. No entanto, não pretendo 

demonstrar ou ratificar essa distinção, mas demonstrar como esta liminaridade se 

restringe ao campo político institucional e não se aplica aos sentidos construídos na 

experiência dos atores. Desse modo, pretendo perceber qual é o sentido atrelado à 

tradição do lugar representada pelos patrimônios, atraindo turistas e instituições 

políticas que buscam nesta tradição uma representação de uma identidade nacional ou 

local. 

1.2.1 A Casa-Museu Mestre Vitalino 

 O percurso socio-histórico aqui percorrido ilustra a trajetória do Mestre Vitalino 

que, devido a esta trajetória, se tornou um elemento para representação de identidade da 

e para comunidade, à medida que se apropriam das oportunidades e possibilidades 

desencadeadas pela sua repercussão no campo artístico. Assim, através dos artesãos 

contemporâneos de Vitalino e da memória social representada por estes, a comunidade 

mantém a tradição.  
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 A memória do Mestre Vitalino é materializada, para além de suas peças, através 

de sua última casa a qual foi incorporada ao patrimônio municipal pela lei nº 2,070 de 

26 de abril de 1969. Assim, em 18 de maio de 1971, em comemoração ao aniversário da 

cidade, sua casa foi renomeada como Casa-Museu Mestre Vitalino. A Casa-Museu 

Mestre Vitalino mantém a mesma estrutura da casa em que ele viveu e constituiu sua 

família, cujo único filho que se manteve na casa ganhou uma nova construída pela 

prefeitura de Caruaru para manter a antiga com exposição dos instrumentos que 

utilizava no trabalho com o barro.  

 Em 1963 Vitalino morre em sua residência como vítima da varíola, mas seu 

legado havia sido distribuído entre os artesãos do Alto do Moura que continua o fazer 

artesanato em barro. A importância de Vitalino para a cidade de Caruaru e, sobretudo, 

para a comunidade do Alto do Moura é cultuada como mito fundador de uma tradição, 

cuja data de sua morte é celebrada através de ritos políticos e religiosos, os quais 

atualizam a memória do artesão.  

 A data de sua morte, dia 20 de janeiro, coincide com o dia de São Sebastião, 

padroeiro da primeira igreja do Alto do Moura, cuja construção é anterior a morte do 

artesão. Neste momento, se celebra a festa do padroeiro em consonância à memória de 

Vitalino que, após sua morte adquirem o título de Mestre. Agora é Mestre Vitalino. 

Nesta ocasião, em culto ao dia da morte de Vitalino e celebração do dia santo, vários 

grupos artísticos se apresentam, tais como bacamarteiros5, bandas de pífanos6, 

apresentação de mamulengo7 e a família Vitalino participa de forma destacada das 

celebrações perante a comunidade.  

 Também são promovidos eventos no aparato político-cultural da cidade é posto 

na agenda dos governantes atividades para se relembrar sua trajetória com visita 

matutina à cova do Mestre Vitalino, com frequente presença de representantes do 

governo local e de jornalistas (imagens 2 e 3).  

 

 

                                                 
5 São atiradores que usam armas conhecidas como bacamarte para efetuarem disparos com pólvora. A 

apresentação é considerada como uma brincadeira, um espetáculo com muito barulho e fumaça 

embaladas por forró pé-de-serra. 
6 Banda de Pífano ou Pife é formada por tocadores de percussão (geralmente composto com pratos, 

zabumba, surdo, caixa e pandeiro) que acompanham um ou dois tocadores de pífano, popularmente 

chamado de pife. O pífano é um instrumento de sopro transversal feito artesanalmente de madeira ou de 

plástico. 
7 Tipo de fantoche típico do nordeste brasileiro. 
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Imagem 2. Festa de São Sebastião: membros da família Vitalino segurando o cálice. Autoria 

própria. 17/01/2013. Acervo do autor. 

Imagem 3. Túmulo de Vitalino. Autoria própria. 20-1-2013. Acervo do autor. 
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 A Casa-Museu Mestre Vitalino (imagem 4) se tornou o principal patrimônio 

material do Alto do Moura, também da cidade, sendo um dos principais cartões postais 

do município e com grande fluxo de visitantes, locais e turistas. Ao entrar na 

comunidade observa-se vários bares distribuídos espacialmente, cuja principal oferta é a 

carne de bode, e localmente concentrado no início da rua Mestre Vitalino. Após esta 

concentração, se localiza a Casa-Museu em meio a um vasto terraço, cujo interior está 

exposto os utensílios domésticos e móveis utilizados por Vitalino e sua família. No 

entanto, o atrativo à visitação não se limita à estes bens, mas, principalmente, à presença 

de Severino Vitalino, único filho que continua a trabalhar no barro.  

 
 

  

 Os visitantes do museu veem na presença e modo de fazer de Severino Vitalino 

o maior valor simbólico do espaço, pois, Severino Vitalino é o principal representante 

do estilo e da produção iniciada, o único artesão que continua a produzir ao modo de 

Vitalino, além de ser o único que continua produzindo suas réplicas e utilizando o chão 

como base para produção, já que os demais utilizam de mesa e outros instrumentos para 

produção. Ao visitarem o Alto do Moura e a Casa-Museu, percebem a diferenciação do 

seu modo fazer idêntico ao de Vitalino que, simbolicamente, representa uma 

continuidade e referência histórica que perpetua um saber-fazer que poderia ter se 

perdido com a morte do pai, mas se recria cotidianamente no caráter pessoal conferido 

por ele. 

Imagem 4. Fachada da Casa-Museu Mestre Vitalino. Autoria própria. 18-05-2011. Acervo do autor. 
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Imagem 5. Mestre Vitalino trabalhando no barro. Autoria de Pierre Verger. 1947. Acervo Fundação 

Pierre Verger. Retirada do sítio: Fundação Pierre Verger. Disponível em <www.pierreverger.org>. 

Acesso em 12-7-2013. 

Imagem 6. Severino Vitalino trabalhando no interior da Casa-Museu Mestre Vitalino. Autoria própria. 

2011. Acervo do autor. 
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 Essas imagens refletem como o conhecimento é transmitido e incorporado 

constituindo um tipo de, nos termos de Chamoux (1981), transmissão de conhecimento 

incorporado, onde não se trata, apenas, de ensinar como se deve fazer com instruções 

verbais, mas como se faz através da prática do transmissor e da observação, da 

percepção do aprendiz. Nas imagens revelam os mesmo tipos de instrumentos e 

materiais utilizados pelos dois artesãos, além de um tipo de técnica do corpo que Mauss 

(1934) entende por “expressão as maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, 

de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo” (ibid, p. 401) e como “o corpo 

é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais exatamente, sem falar de 

instrumento: o primeiro e o mais natural objeto técnico, e ao mesmo tempo meio 

técnico, do homem, é seu corpo.” (ibid, p. 407).  

 Assim, a técnica corporal ilustradas na imagem refletem um modo de fazer que 

os visitantes percebem e agregam valor simbólico ao ato, ainda mais perceptível quando 

comparado aos demais artesãos, pois, Severino é o único artesão que continua a 

produzir ao modo de Vitalino. Esta técnica corporal é exclusiva de Severino, como 

descreve seu filho Elias Vitalino: 

“Comecei a trabalhar na tábua, no chão como o Mestre 
Vitalino e meu pai. Mas machuquei o braço e tinha que 

trabalhar. Apoiei o braço na mesa e percebi que assim 
conseguia trabalhar. Como não podia parar trabalho até hoje 

na mesa e meu pai é mesmo o único que continua fazendo no 
chão” (Elias Vitalino, artesão de bonecos, 6-7-2013)  

 Este modo de fazer e reconhecido por alguns visitantes é um elemento chave 

para compreender a tradição do Alto do Moura e suas divergentes concepções, as quais 

serão analisadas e aprofundadas nos capítulos seguintes. No entanto, vale ressaltar que o 

valor atribuído a Casa-Museu não é restrita ao valor simbólico de sua materialidade, 

mas pela imaterialidade presente na ação do artesão. Aqui, a distinção entre 

materialidade ou imaterialidade, aparece como fronteiras criadas e atreladas mais à 

categoria utilizadas por órgãos e pessoas externas ao grupo. Cuja prática e sentido dos 

artesãos são realizados sem pretensões de demonstrar como se deve fazer, mas fazem 

por necessidades e motivações próprias. 

 Aqui, Enquanto que, para os artesãos, a Casa-Museu serve como cartão de 

visitas para atrair público de visitantes, sobretudo de turistas, como representação 

material de sua tradição. Assim, a Casa-Museu significa uma forma de materialização 

de sua tradição que serve como porta de entrada para outras pessoas conhecerem.   
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 Por outro lado, este patrimônio representa a origem dos artesãos, de como eles 

viviam, para os visitantes. Seu valor patrimonial maior não está atrelado, unicamente, à 

sua materialização, mas ao ato do saber fazer praticado e exposto por Severino. Assim, 

ao mesmo patrimônio vários sentidos que são remetidos de maneira relacional e 

constituídos na experiência dos atores envolvidos.  

 Contudo, o patrimônio cultural do Alto do Moura não se limita à Casa-Museu, 

como também não é restrito à figura de Vitalino, afinal, ele difundiu um saber, 

considerado como a tradição do grupo, em que outros artesãos continuam praticando e 

elaborando novas formas de saber fazer. Desse modo, outro artesão se destaca no lugar 

como mestre, cuja memória também é materializada em forma de memorial. 

1.2.2 Memorial Mestre Galdino 

 Seguindo a descrição sobre os bens materiais da comunidade, o Memorial 

Mestre Galdino remete à trajetória e criações do artesão Manoel Galdino de Freitas, 

mestre Galdino. O Memorial se concentra no final da rua Mestre Vitalino, lugar onde há 

maior concentração de comércios, estabelecimentos e casas-ateliês, assim, sua 

localidade induz aos visitantes percorrerem toda a rua, mesmo assim há menor fluxo de 

visitantes no lugar.  

 O mestre Galdino, advindo da cidade da São Caetano, localizada a 22 km de a 

Caruaru, foi morar no Alto do Moura para trabalhar como pedreiro na cidade quando 

conheceu a atividade com o barro e aprendeu observando as práticas dos artesão que 

produziam peças criadas por Vitalino. Este artesão demarcava distinção entre seu estilo 

e o estilo figurativo criado pelo mestre Vitalino, se autointitulando como autêntico e 

independente com suas criações. Enquanto que todos os outros artesãos teriam 

aprendido e reproduziam peças ao modo de Vitalino, ele não teria aprendido com este.  

 Sobre isto, o artesão, também poeta, fez um verso para quando as pessoas o 

perguntavam se ele teria aprendido com Vitalino e ele respondia: "Galdino é 

bonequeiro/ e sou poeta também/ tem boneco em minha casa/ que bonequeiro não tem/ 

na arte só devo a Deus/ lição não devo a ninguém". Embora denominado como mestre 

após sua morte, seu reconhecimento artístico era unânime entre artesãos, visitantes e  

acadêmicos, devido sua arte inovadora. 

“Aqui mesmo chamado de Mestre, é Mestre Vitalino e 

Mestre Galdino. As peças de Mestre Galdino já é outro estilo, 
é tipo uma carranca que ele fazia diferente as peças dele. 

Cada peça que ele criou, ele fez um poema. (...) E acho que 
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assim, o Mestre Galdino também, por ele ter criado uma peça 

diferente, do estilo dele, né?!” (Emanuela Vitalino, artesã de 
bonecas, 30/03/2011) 

 
“Mestre é, foi um nome que deram a ele depois que ele 
faleceu, né?! Eu acho que o termo cultural, né?! A cultura, 

Mestre Vitalino, Mestre Galdino. Aí, eu acho que foi assim, 
por ele ter criado dentro dum trabalho que ninguém 

trabalhava, só quem trabalhava era ele. Aí, aquele que cria, 
né?! É, pelo termo história, é chamado de Mestre.” (Tiago 
Gonzaga, artesão de utensílios e pecinhas tipo suvenires, 

30/03/2011)  

 A inovação nas criações de Manoel Galdino, fez dele um artesão destacado entre 

os demais por traçar uma carreira independente e legitimada por especialistas em arte. 

Também conseguiu atrelar o universo local ao campo artístico nacional, participando de 

exposições com suas criações visuais e textuais. Além disso, criou o termo artístico 

catrevage que se refere a um processo onde o indivíduo começa sua criação sem uma 

visualização predeterminada, mas que vai produzindo e agregando elementos e arranjos 

até perceber que a obra está boa.  

 Suas criações, segundo ele, para estarem completas eram acompanhadas de um 

poema, como no caso em que fora participar de uma exposição em São Paulo, cuja obra 

não foi considerada como arte. Retornou ao hotel e no dia seguinte voltou à exposição 

apresentando o verso “Se Cria Assim”, atrelando o poema à peça (imagem 7). 

“Quem cria tem que durmi 
Pensar bem no passado 

De tudo ser bem lembrado 
Tirar o juizo como loco 

Ter a voz como um pipoco 

Ter o corpo com energia 
Ler o escudo do dia 

Conservar uma oração 
Fazer sua oração 

Ao deus da puizia. 

Deve durmi muito sêdo 
Muito mais sêdo acordar 

Muito mais tarde sonhar 
Muito afoito i menos medo 
Muito onesto com segredo 

Muito menos guardar 
Muito mais revelar 

Pra ter mais soberania 
Muito pocas covardia 

Não durmi para sonhar.” 

(Manoel Galdino) 
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Imagem 7. Recriações da peça “Mané Pãozeiro”. Única peça reproduzida por Manoel Galdino. Autoria 

própria. 26/04/2011. Acervo do autor. 

 O reconhecimento de Galdino enquanto artista surreal é paradoxal, pois ele não 

se autoafirmava como artista surreal, mas suas obras foram classificadas como tal, por 

críticos de arte. Este reconhecimento externo ao grupo lhe rendeu, após sua morte, um 

espaço em sua memória. A construção do Memorial Mestre Galdino, em 1980, ocorreu 

através do reconhecimento por especialistas e representantes institucionais, cuja casa foi 

doada por um funcionário da prefeitura com o fim de preservar e manter a memória de 

Galdino materializada por suas obras expostas em vitrines e seus versos em quadros.  

 O memorial é composto por fotografias do artesão, de sua esposa Maria 

Rendeira, bem como a exposição de algumas de suas criações. Por se tratar de um 

artesão que não criava, apenas, em barro, seus versos e histórias sobre situações 

vivenciadas pelo artesão, são emolduradas e expostas nas paredes do espaço. Os 

responsáveis por zelar o lugar são o artesão Tiago Gonzaga e o filho de Galdino, Joel 

Galdino. Este continua recriando peças baseadas nas criações do pai, numa parte externa 

e deslocada do memorial. Aqui, não se trata de uma atividade exposta aos visitantes do 

lugar, pois suas recriações são realizadas num espaço restrito e fora da visibilidade dos 

visitantes. 
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 Embora o memorial seja um patrimônio reconhecido e divulgado pelo poder 

público municipal, não tem tanta frequência como a Casa-Museu que está localizada na 

parte central para atividades turísticas. Além disso, o memorial não tem tanto 

reconhecimento por parte dos artesãos, isto devido representação do lugar ser 

reconhecido como espaço exclusivo à história do mestre. Diferentemente à Casa-Museu 

que é reconhecida como espaço que detêm a história de Vitalino como estreitamente 

ligada a formação do grupo de artesãos, cujo modo de saber fazer foi compartilhado 

com estes.  

 No entanto, o reconhecimento do lugar como espaço representativo de uma 

continuidade da tradição, onde há estilos diferentes de fazer em barro e simboliza o Alto 

do Moura como centro produtor de peças em barro. Assim, aos visitantes o espaço é 

tido como uma galeria de artes que fogem ao estilo produzido pela maioria dos artesãos, 

cujas obras expostas aproxima o público à obra. Como também a alternativa de estilo 

simboliza que não se trata de uma tradição que começou e finda nas criações de 

Vitalino, mas é mantida e pode ser criado novos estilos pelos artesãos.    

1.2.3 Manuel Eudócio: um patrimônio vivo 

 No entanto, se o patrimônio representava, apenas, os bens materializados da 

elite, do catolicismo e monumentos do Estado, com a grande contribuição pioneira 

intelectual de Mário de Andrade e o aparato teórico antropológico sobre a cultura, 

Rodrigues (2006) demonstra como o processo como de aperfeiçoamento do conceito de 

patrimônio foi modificado, estabelecendo novos requisitos para o tombamento os 

elementos representativos da cultura, ampliando para as formas imateriais e simbólicas 

da cultura. Além disso, o conceito de patrimônio incluiu novas categorias que já não 

ratifica a ideia de uma Cultura homogênea e uníssona, mas passa a ser reconhecidos e 

valorizados bens de culturas minoritárias a partir do conhecimento de que a nação é 

composta pela pluralidade cultural. Desse modo, um patrimônio reflete a história e 

memória de uma nação, assim como a história nacional pode transmitir e interferir uma 

história local sobre patrimônio. 

“Tendo por base não somente a história8, mas também a 
antropologia, passou-se a entender que os seres humanos 

produzem não apenas arte, mas também ciência, técnica, 
saberes, máquinas, remédios, história, costumes, receitas de 

cozinha, formas de relacionar-se com os vizinhos, e que tudo 

                                                 
8 Aqui a autora se refere à mudança de paradigma da his tória oficial para história social, também 

considerando a petit historia. 
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isso constitui o legado cultural, a herança que nos deixaram e 

que deixaremos. Como consequência, o patrimônio deixou 

de ser definido pelos prédios onde viviam reis, duques e 

marqueses e pelas esculturas que os ornavam, passando a ser 
visto como o conjunto de todos os utensílios, hábitos, usos e 
costumes, crenças e formas de vida cotidiana de todos os 

segmentos que fizeram parte do passado e fazem parte do 
presente das sociedades.” (BARRETO, 2007, p. 21. Destaque 

do autor) 
 

 Entretanto, se Barreto afirma que o patrimônio deixou de ser definido por 

constructos cultuais, esta colocação merece retificação, pois, não deixou foi substituído 

por outra definição que vise, somente ou enfaticamente, a imaterialidade. A mudança se 

deve a ser definido também pelos valores, costumes, práticas referidos como referências 

culturais. Não se trata de relação excludente, mas adicional, afinal, uma referência 

cultural tem seus bens culturais, cuja referência pode ser relacionado diretamente à 

matéria, mas que a imaterialidade (como organização, usos, sentidos, etc), as práticas 

das pessoas justificam e são sentidas, atribuindo sentido e valor simbólico à matéria; 

assim como uma referência intangível tem como parte de sua conjuntura bens culturais 

materializados, a exemplo de uma festa ou saber que tem objetos, vestimentas, 

instrumentos, materiais que são atribuídos significados à estes atrelados à manifestação 

ou prática da referência imaterial. Além desta modificação conceitual sobre o 

patrimônio material, nas últimas décadas têm-se buscado ampliar o conceito do 

patrimônio, como a emergência do patrimônio intangível ou imaterial que, segundo a 

recomendação da Unesco durante a 142ª reunião do conselho consultivo realizado em 

Paris (1993): 

“o conjunto das manifestações culturais, tradicionais e 

populares, ou seja, as criações coletivas, emanadas de uma 
comunidade, fundadas sobre a tradição. Elas são transmitidas 
oral e gestualmente, e modificadas através do tempo por um 

processo de recriação coletiva. Integram esta modalidade de 
patrimônio as línguas, as tradições orais, os costumes, a 

música, a dança, os ritos, os festivais, a medicina tradicional, 
as artes da mesa e o ‘saber-fazer’ dos artesanatos e das 
arquiteturas tradicionais” (UNESCO, 1993, destaque meu) 

 Esta preocupação à salvaguarda de patrimônio imaterial reconhece o valor dos 

mestres, cujo intuito é assegurar-lhes condições para a transmissão, às novas gerações, 

do ‘saber-fazer’ do artesanato que mudam ao longo do tempo. Segundo a autora Regina 

Abreu (2009), esta ampliação e recomendações parecem ser motivados pelo temor da 
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perda de referências identitárias e diversidade cultural do planeta, cujo programa da 

Unesco foi intitulado por “Tesouros humanos vivos”. Segundo a autora, tais 

preocupações nortearam essas ações: valorizar fontes essenciais de identidades 

culturais; fomentar a consolidação do pluralismo cultural para o desenvolvimento do 

multiculturalismo; a preservar “elementos fundamentais para um desenvolvimento 

humano durável”; e “preservar e promover culturas tradicionais e populares, como 

fontes de inspiração para a criatividade contemporânea”. Abreu, assim, se debruça a 

desenvolver um texto acerca dessa recente categoria de “tesouros humanos vivos” 

traçando uma trajetória acerca dessa conceituação e apresentando vários exemplos de 

países orientais, principalmente o Japão.  

“Nesses países, as concepções de preservação e de construção 

do patrimônio cultural são bem diferentes das encontradas em 
países ocidentais, valorizando-se sobretudo o ‘saber-fazer’, 

os procedimentos, as técnicas, as formas de organização do 
trabalho e da produção, não apenas o resultado material (em 
pedra e cal) ou mesmo imaterial (as “performances”) desses 

processos” (ABREU, 2009, p.85) 

 Porém, esta afirmativa se precipita ao desconsiderar a realidade no estado de 

Pernambuco que desde 2002 vêm instituindo a política patrimonial dos ‘Patrimônios 

Vivos’9 (ver anexo II) e que segue as recomendações apresentadas pela Unesco (1993). 

Entre os anos de 2002 a 2013 mais de trinta artistas e grupos artísticos formam 

contemplados através dessa política patrimonial que regulamenta critérios para a 

concessão desse registro como a transmissão do conhecimento para as novas gerações, a 

manutenção do saber-fazer artístico, serem residentes em Pernambuco há mais de 20 

(vinte) anos e comprovar participação em atividades culturais há mais de 20 anos 

anteriores à data do pedido de inscrição. 

 Assim como, a legislação paraibana também contempla o patrimônio vivo desse 

estado através da Lei Canhoto da Paraíba (ver anexo III), a qual também foi promulgada 

em 2002 e têm como critérios para obtenção do título a relevância de sua vida e obra 

                                                 
9 O Registro do Patrimônio Vivo de Pernambuco reconhece e gratifica com uma pensão vitalícia mensal 

de setecentos e cinquenta reais, os representantes da cultura popular e tradiciona l do Estado, tendo como 

objetivo preservar as manifestações populares e tradicionais da cultura pernambucana, assim como 

permitir que os artistas repassem seus conhecimentos às novas gerações de alunos e aprendizes. A seleção 

dos contemplados é realizada através de um processo de candidatura por indicação de entidades culturais 

e órgãos governamentais e da avaliação do Conselho Estadual de Cultura (CEC). De acordo com a Lei é 

concedida uma bolsa vitalícia no valor de 750 reais mensais para pessoas físicas e  de 1.500 reais mensais 

para grupos, como incentivo aos artistas e grupos culturais (valores atrualizados, em 2013, para  R$ 

856,47 para pessoa física e R$ 1.712,93 para grupos/associações).Ver decreto nº 27.503/2004 do estado 

de Pernambuco. 
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para a cultura tradicional do estado, o reconhecimento público das tradições culturais 

desenvolvidas, a permanência na atividade e capacidade de transmissão dos 

conhecimentos artísticos e culturais, larga experiência e vivência dos costumes e 

tradições culturais e situação de carência econômica e social. 

 Sob esta perspectiva que surge a classificação acadêmica e institucional do 

Patrimônio Vivo, como artista carregado de valor simbólico e histórico com 

propriedade de um saber, fazer ou criação como é o caso de Manuel Eudócio cuja 

história está intimamente relacionada com a história e constituição da própria 

comunidade. O fato de Patrimônio Vivo lhe garante uma rentabilidade econômica fixa e 

maior visibilidade ante os visitantes do local, além de lhe garantir status referencial para 

representar o Alto do Moura, a cidade de Caruaru, o estado de Pernambuco ou a 

nacionalidade brasileira.  

 Em contrapartida ao título, Eudócio deve transmitir seus conhecimentos para 

pessoas, cujo público são acadêmicos e turistas que vão ao Alto do Moura para aprender 

o fazer no barro. Estas aulas acontecem esporadicamente na própria casa-atelier de 

Manuel Eudócio. Os acadêmicos são professores e estudantes de arte e cerâmica que 

buscam conhecer a prática artesanal e fazer turismo no local, apreendendo o modo de 

vida da comunidade e conhecendo as diferentes expressões artísticas e o saber fazer em 

barro. 

 Suas obras são expostas em sua casa atelier e trata-se de peças diversificadas e 

únicas. Sua característica é a representação de manifestações tradicionais como o 

maracatu e o reisado em suas criações como também elaboram peças onde coloca 

personagens desse grupo em situações diversificadas. Além disso, outra característica de 

suas criações é representar fatos cotidianos, como ele mesmo exemplifica em sua obra 

“O Enterro dos Bêbados” (imagem 8), quando explica que: “é um enterro numa carroça 

e esse pessoal tudo bebo, passou, ói. (...) Ai, os bebo fica doido de cachaça e o 

carroceiro ia bebo também, largou o pau do cavalo e o cavalo saiu ‘pererein, 

pererein’”(Manuel Eudócio, artesão de bonecos, 1-10-2008). 
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 Por ser patrimônio vivo, Eudócio tem que transmitir seu conhecimento para 

outras pessoas, não entre os artesãos, como um dos critérios para obtenção e 

manutenção do título. Desse modo, recebe, esporadicamente, pequenos grupos de 

estudantes advindos de vários lugares do país com quem elabora oficinas para ensinar 

seu fazer. Além disso, é referenciado pelo poder governamental como importante 

símbolo de representatividade viva entre os artesãos, assim, quando o Estado tem que 

demonstrar algo da tradição, este artesão é constantemente convidado para participar. 

 No entanto, ainda que estes grupos e poderes confiram ao artesão o título de 

mestre, devido a sua representatividade e conhecimento, esta mesma categoria não é 

reconhecida a Eudócio pelos artesãos. Adianto que este não reconhecimento está 

atrelado ao fato do artesão não obter um conhecimento diferenciado em relação aos 

demais artesãos. Porém, esta discordância será melhor explorada nos capítulos 

seguintes. 

 Por fim, cabe salientar que tanto os estudantes como as instituições políticas que 

procuram Manuel Eudócio, não se interessam, apenas, pelo seu conhecimento ou 

representatividade, mas também pelas suas obras. Aliás, muitos visitantes compram 

suas peças como recordação da vivência no local, ou como símbolos de arte, ou até 

mesmo, no caso do poder governamental, como símbolo de identidade local ou 

nacional. Sobre este último caso, suas peças já foram dadas como presentes entre chefes 

de estados, tanto em nível estadual como nacional. Assim, as peças criadas pelo artesão 

dá o caráter de materialidade ao patrimônio vivo.   

Imagem 8. Fotografia da peça "O enterro do bêbado" de Manuel Eudócio. Autoria própria. 1-10-

2008. Acervo do autor. 
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1.3 Sobre os patrimônios  

 Ainda que políticas patrimoniais sejam implantadas no local, esta, por si só, não 

garante sua preservação ou conservação, mas é a partir da apropriação dos sentidos 

atrelados ao patrimônio que os artesãos estabelecem estratégias de viabilização e 

manutenção valorativa dos patrimônios. O processo de constituição patrimonial do Alto 

do Moura demonstra como o reconhecimento e valorização de um bem patrimonial está 

em constante fluxo, à medida que possibilita perceber que a categoria de “patrimônio” 

não deve ser entendida como algo abstrato que carrega em si valor estético, histórico e 

artístico, mas que estes valores são construídos entre os próprios atores envolvidos no 

processo de significação. 

 Desse modo, ao contrário de outras representações coletivas, os bens 

patrimoniais são instituídos por um complexo processo de atribuição de valor que 

ocorre no âmbito da esfera pública, com participação da sociedade civil no espaço 

político-administrativo do Estado. Assim, o patrimônio cultural tende a ter um sentido 

público, comunitário e de identificação coletiva alargada, enquanto que o fluxo de 

pessoas externas do grupo impulsiona contatos interculturais que acarretam na 

construção da identidade desses artesãos. Aqui, o exame dos processos de produção da 

tradição artesanal é vista em termos de continuidade e, principalmente, de mudanças 

estratégicas face aos contextos sociais e comerciais que se configuram historicamente. 

 Afinal, é como se “ser patrimônio” ou “patrimonializável” não fosse mais uma 

finalidade em si mesma, mas um caminho a partir do qual se pode pleitear espaços de 

ação social e nichos nos quais se tem acesso a um leque maior de políticas públicas. Se 

eu sou artesanato, eu consigo determinado nível de acesso a políticas, incentivos e 

reconhecimento. Mas se eu sou artesanato patrimonializado, eu consigo ampliar as 

possibilidades, entrando em circuitos anteriormente inacessíveis, conseguindo atrair 

olhares antes impensáveis. 

 Contudo, se o patrimônio, no caso do Alto do Moura, consiste em representar a 

tradição dos artesãos, através da seleção de bens capazes de simbolizar essa tradição, os 

diversos sentidos atrelados a esses bens pouco diz sobre o que constitui essa tradição. 

No entanto, se é na distinção que o grupo demonstra qual é sua tradição, então é 

necessário analisar os processos sociais vividos pelo grupo, para perceber como definem 

e mantêm sua própria tradição. Assim, analisarei estes processos sociais, a fim de 

detectar quais os elementos culturais são reivindicados pelos artesãos como próprios e 

constituintes de sua tradição. 
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Capítulo 2 

“Tudo isso é o Alto do Moura” 

tradição e os processos sociais 

 
  No capitulo anterior, apresentei as circunstâncias e os modos como o mestre 

Vitalino representou e foi representado como elemento de uma identidade nacional. 

Neste processo de difusão da pessoa, sua imagem, práticas e obras, foram utilizadas 

como elementos culturais para caracterizar uma identidade baseada na tradição. 

Tradição esta, instrumentalizada por interesses políticos e ideológicos, que foi 

concebida como necessária durante o período moderno. Na modernidade, a tradição foi 

utilizada para caracterizar tudo o que não é considerado moderno e legitimava 

determinados aspectos culturais de sociedade tradicionais. 

 Desse modo, a propagação do mestre Vitalino fazia parte da ideologia, 

marcadamente, presente da modernidade. Nessa modernidade, a tradição passa da 

referência a tudo o que impedia o progresso moderno, para ganhar o sentido mais 

romântico pelos nacionalistas como elementos constitutivos da alma nacional. Essa 

concepção caracteriza a tradição como algo fixo e imutável, imbuindo de caráter 

essencial e ideológico. 

“Enfim, enquanto na modernidade a tradição era tida como o 
oposto do moderno e legitimava aspectos culturais de 

sociedades tradicionais, na chamada pós-modernidade 
observa-se a tendência em aceitar vozes fragmentárias em 
todas as sociedades que reclamam, pelo discurso da tradição, 

legitimidades especiais, espaços políticos, recursos etc. Hoje, 
um sentido de identidade construído em relação direta com a 

dinâmica das tradições é fundamental para a afirmação de 
muitos grupos sociais.” (GRÜNEWALD, 2012, p. 194) 
 

 Partindo do processo de difusão do artesão Mestre Vitalino, vários eventos 

sociais desencadearam no Alto do Moura, desde a mudança do mestre Vitalino para o 

local. Sua referência e difusão de conhecimentos propagados, sobretudo, entre os 

moradores do Alto do Moura, possibilitou o desenvolvimento de vários processos 

sociais que ocorrem no local. Assim, no lugar observa-se um grupo social complexo, 

baseados nas relações sociais através da produção, circulação e comercialização das 

peças em barro, cujas dinâmicas sociais pretendo discorrer neste capítulo. Nestes 

processos a tradição do grupo é tomado como ponto central para estabelecer estratégias 

e ações baseadas nos interesses e motivações dos atores envolvidos. 
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 Decerto, antes de pensar a tradição como um bloco uniforme, parto da 

perspectiva da tradição como constituída de elementos diversos e articulados de 

diferentes maneiras. Pois, se a teoria antropológica propõe a compreensão da variedade 

cultural, também se faz necessário revisar as concepções da tradição, pois, “precisamos 

substituir essa visão fácil demais da homogeneidade cultural por uma perspectiva muito 

mais organizacional” (WOLF, 2003a, p. 249).  

 Desse modo, adoto a perspectiva teórica e analítica proposta por Fredrik Barth 

(1993) ao considerar o caráter distributivo da cultura dentro dos limites de um grupo 

social, em que pessoas podem convergir em determinados aspectos, mas não em outros, 

a qual torna difícil criar uma tradição homogênea para todos os seus membros. Ainda 

seguindo Barth (1993), é preciso pensar as concepções da tradição em suas diferenças 

entre os diversos processos internos que sustentam as tradições e as fazem divergir nos 

termos de coerência e de estrutura que as caracterizam, destacando-se assim a 

relevância contextual da organização social das tradições. 

 O caráter de temporalidade na tradição não será abordado como orientado pelo 

passado, o que parece arbitrário, tampouco como uma invenção do presente, 

desconsiderando sua relação com o passado. Aqui, a temporalidade (passado, presente e 

futuro) será considerada como indissociáveis, pois a tradição remete a uma continuidade 

do passado, para se legitimar no presente pressupondo ações para resguardá-la de 

mudanças no futuro. Assim, “toda tradição é um meio de identidade que pressupõe, 

num constante processo de atualização cultural, a criação de constância ao longo do 

tempo, a união do passado com um futuro antecipado” (GRÜNEWALD, 2012, p. 187). 

 Assim, vários trabalhos antropológicos demonstram como a tradição é atualizada 

de acordo com situações históricas (OLIVEIRA, 1988) em determinados campos sociais 

(GLUCKMAN, 1987), que se refere, não a eventos isolados, mas, a esquemas de 

distribuição de poder e significações entre diversos atores sociais envolvidos em  

campos de ação. Afinal, “a origem das práticas culturais é amplamente irrelevante para 

a experiência da tradição; autenticidade é sempre definida no presente. Não é a 

existência de um passado ou a transmissão que define algo como tradicional” 

(HANDLER & LINNEKIN, 1984, p. 285). Porém, é a referência ao passado que torna 

legítimo o caráter tradicional que, amparado pela retórica de transcendência temporal, 

acaba por afirmar a historicidade da cultura. 

 Importa salientar, ainda, que tradições se sustentam por uma memória coletiva, 

por intermédio das ações de atores sociais que zelam por sua eficácia social, constituem 
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o conteúdo normativo ou moral que lhes proporciona caráter de pertencimento, ao 

tempo que requerem atualização prática e organização do passado em relação ao 

presente, tornando o primeiro continuamente reconstruído. Aqui, a tradição é abordada 

como constructo social que significa e delimita, no discurso e na prática, uma “cultura 

própria” baseada sob a geração de símbolos que fornecem ao grupo substratos culturais, 

com os quais as pessoas se identificam. 

 Partindo da perspectiva da tradição como algo cumulativo (trans)formada na 

experiência, abordo a formação e o armazenamento de “estoques culturais” (BARTH, 

1993), entendidos como em contínua modificação, pode-se refletir sobre como as 

fragilidades deste tipo de tradição, frente aos processos sociais contemporâneos, onde 

são, segundo Fabio Mura (2010), “amenizadas, através da elaboração de formas 

complementares de organização, valorização e transmissão de saberes, tornando mais 

complexos os mecanismos de sua reprodução”.  

Ainda segundo Mura (2010), em artigo sobre a construção da tradição de 

conhecimento Kaiowa através da trajetória dos artefatos denominados Chiru, a 

necessidade de resgatar muitos desses chiru, os quais estavam em péssimas condições, 

contribuiu para determinação de novas formas de organização e circulação de saberes, 

inclusive em “instâncias de interação social, política e religiosa supralocais”. No caso 

dos artesãos do Alto do Moura, demonstro como essas instâncias supralocais motivaram 

e impulsionam formas inéditas de organização e circulação de saberes, porém, sem a 

retórica do resgate da cultura, mas de novos agentes sociais. 

 Considerando as tradições, vividas socialmente, como produtos dinâmicos da 

consciência humana, cuja constante reformulação acontece através de ações inteligentes 

dos atores sociais, proponho desenvolver o conceito de desempacotamento da tradição, 

norteada pelas tomadas de decisões dos atores sociais, suas motivações e interesses, em 

certas circunstâncias ocasionadas pelos processos sociais. Pretendo, assim, refletir sobre 

o conceito de tradição como algo construído processualmente, através das tomadas de 

decisões dos atores sociais em resposta às novas circunstâncias que lhes são postas, 

compreendendo como os atores sociais combinam práticas velhas e novas em 

detrimento aos processos sociais. 

2.1 Formação histórico-espacial 

 Quando Vitalino se muda para residir no Alto do Moura, em 1948, já havia 

participado do marco artístico da exposição Cerâmica Popular Pernambucana ocorrida 
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no ano anterior no Rio de Janeiro, neste momento Vitalino já era reconhecido como um 

artesão diferenciado que fazia bonecos de barro. Poucas eram as famílias que viviam no 

Alto do Moura, segundo seus  contemporâneos haviam poucas casas no lugar, “o Alto 

do Moura era um sítio com umas 10 casinhas espalhadas”, como afirmara Elias Santos, 

“Vitalino morava no sítio Campos que fica do outro lado do rio, depois ele vem pra cá e 

começa a ensinar os bonequinhos”. 

 O fato do Alto do Moura estar situado a cerca de 7 quilômetros do centro de 

Caruaru (imagem 9), não demonstra qualquer tipo de isolamento geográfico, tampouco 

cultural. Mas um lugar, cujo distanciamento e a urbanização tardia em relação à cidade, 

representava, para o Estado e os citadinos, uma vila de artesãos com características 

rurais e com limites espaciais e culturais bem definidos.  

 Dessas poucas casas e famílias que haviam no Alto do Moura, ao menos cinco 

aprenderam a fazer bonecos com Vitalino, como as famílias de Elias Santos, Zé 

Caboclo, Manuel Eudócio e Luiz Antônio. Manuel Eudócio recorda que “isso aqui era 

tudo agricultor, trabalhavam na roça”, ainda que alguns moradores já trabalhassem com 

o barro, dividiam seu tempo entre o fazer de utensílios domésticos em barro e atividades 

agrícolas. Foi a partir do convívio com Vitalino que aprenderam a fazer peças 

figurativas, cujos bonecos sempre são produzidos numa situação, se tornando a 

Imagem 9. Mapa de Caruaru. Pontos referenciais do Alto do Moura e do centro da cidade, a distância entre 

estes dois pontos é, aproximadamente, de sete quilômetros. Reproduzido do Google Earth. 4-9-2013. 
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principal atividade dos artesãos. Desse modo, no Alto do Moura já haviam alguns 

artesãos que produziam em barro, mas foi a partir do aprendizado com Vitalino que 

iniciaram a fazer peças figurativas. 

 Além de poder conversar com alguns contemporâneos de Vitalino, também foi 

possível observar a distribuição espacial das famílias no perímetro mais antigo do 

bairro, cujo raio histórico concentra-se na atual rua principal intitulada Mestre Vitalino 

(imagem 10), que é dividida entre as partes de cima e de baixo, como é referido pelos 

moradores. A parte de cima fica nos arredores da Casa-Museu Mestre Vitalino, onde 

acontecem os principais eventos turísticos, e a parte de baixo é caracterizado, 

predominantemente, pelas casas atelier e alguns pontos comerciais.  

 Importa saber que o mapa apresenta apenas as principais e mais antigas casas 

ateliês onde, entre elas, há aglomerados de residências pertencentes aos descendentes 

dos artesãos referidos nos ateliês do mapa. Desse modo, podemos localizar as primeiras 

residências relatadas pelos mais antigos, cujas propriedades continuam sobre posse dos 

núcleos familiares, como as famílias de Zé Caboclo e de Elias Santos, já falecidos, ou 

de outros discípulos contemporâneos de Vitalino, nos casos de Luiz Antônio e Manuel 

Eudócio.  
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Imagem 10. Mapa turístico do Alto do Moura. S ítio Alto do Moura. Disponível em 

<altodomoura.com/Paginas.php?pg=33>. Acesso em 13-9-2013. Elaborado pelos próprios artesãos para 

distribuição e divulgação turística. Na imagem, as partes circuladas são referentes a distinção espacial 
referidas pelos artesãos. Em destaque vermelho, a parte de cima da rua principal, espaço onde se concentram 

as principais atividades e equipamentos turísticos. Esta parte da rua é plana e se localizam nela os principais 

bares e restaurantes do local. Em destaque azul, a parte de baixo da rua Mestre Vitalino, mesmo tendo maior 

concentração de casa atelier, é o perímetro local com menor fluxo ou presença turística. Este trecho da rua é 

uma extensa ladeira, com início na casa atelier Leonildo e finda no Memorial Mestre Galdino. Autoria própria 
da Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do Alto do Moura (AABMAM) com destaques do autor. 

2011. Acervo da AABMAM. 
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 Vale salientar que os vizinhos mais próximos das casas desses artesãos são os 

próprios filhos que construíram suas residências nos terrenos dos primeiros sítios que 

formaram o Alto do Moura, estabelecendo, além de um vínculo de parentesco, uma 

relação de vizinhança e de cooperação entre grupos domésticos, os quais me deterei no 

próximo capítulo. No entanto, com o aprendizado da produção figurativa e a viabilidade 

econômica através da comercialização dessas peças, principalmente pelo escoamento na 

Feira de Caruaru, cuja atividade foi incentivada também por Vitalino, o trabalho com o 

artesanato foi incorporado como principal atividade e economia no bairro. 

 Além da Feira de Caruaru, vários artesãos relatam que a via principal do bairro 

era a passagem de viajantes e feirantes que se deslocavam do sertão para o agreste, onde 

alguns paravam para conhecer “o artesão que fazia os bonequinhos de barro”, iniciando 

um processo de visitação ao lugar. Além desses viajantes, pessoas de outros lugares do 

país que haviam conhecido os bonecos de barro, também procuravam o artesão criador 

delas. Com a procura, Vitalino coloca uma placa de identificação de sua casa para 

identificar e facilitar a localização de sua casa como atelier.  A partir deste fluxo de 

visitação, outros artesãos começaram um processo de visibilidade da produção e 

comercialização das peças em suas próprias casas. 

 Esta visibilidade se inicia através dos primeiros discípulos de Vitalino que são 

chefes de família. No entanto, como nos núcleos familiares a participação cooperativa 

nas atividades domésticas entre os integrantes das famílias serem característica da 

organização nuclear, os artesãos põem placas de identificação das casas-atelier com a 

referência ao nome do chefe e/ou de sua família (imagens 11 e 12).  
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Imagem 11. Fotografia da família de Severino Vitalino na fachada da casa. Severino Vitalino está ao centro, 

com blusa de botão branca, acompanhado de seus filhos e sua esposa, a primeira do lado esquerdo com uma 
criança no braço. Todos os filhos continuam na produção em barro, cuja casa fotografada continua sendo o 

principal espaço para produção da maioria dos descendentes. Autoria e data desconhecidas. Acervo de Elias 

Vitalino. 

Imagem 12. Fachada casa atelier da Família Zé Caboclo. Neste espaço, os descendentes de Zé Caboclo, em 

duas gerações, continuam produzindo peças, mesmo após a morte do artesão em 1973. Autoria própria. 22-6-

2014. Acervo do autor.  
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 Aqui, quatro fatores proponho destacar, demonstram o complexo social do Alto 

do Moura, os quais impulsionaram o fluxo cultural no lugar e entre as relações dos 

atores sociais envolvidos. Primeiro, o fato de núcleos familiares se aglomerarem no 

espaço, constituindo grupos domésticos, característica essa que discorrerei mais adiante. 

Segundo, o início do fluxo de visitantes em busca do conhecimento dos artesãos e seu 

modo de fazer, dando visibilidade aos diversos artesãos e seus modelos que, mesmo 

seguindo o estilo figurativo de Vitalino, apresentam variações temáticas e situacionais, 

constituiu o lugar como centro de artes figurativas, termo constantemente utilizado por 

artesãos e pelas agências institucionais. 

 Este fator acarretou em dois aspectos processuais ligados a visibilização cultural 

desse modo de fazer: A visibilização local, por meio das placas identificando as casas-

atelier referentes aos chefes das famílias, decorreu, principalmente, de uma visibilização 

extralocal, cujo conhecimento de peças produzidas, inicialmente, por Vitalino ocuparam 

vitrines e prateleiras de exposições e estamparam reportagens, motivaram o interesse de 

pessoas a visitarem o lugar em busca do artesão, de suas peças e do modo de produção. 

2.2 Agências Institucionais 

 O processo de visibilização extralocal decorre, fundamentalmente, das agências 

institucionais, governamental e privado, que proporcionaram a difusão e divulgação dos 

produtos, dos artesãos e do lugar através de exposições, materiais turísticos (como 

cartões postais, folders) e oficinas, em diversas cidades brasileiras e estrangeiras. Ainda 

que este processo tenha iniciado com Vitalino, como discorri no capítulo anterior, se 

estendeu para seus discípulos e demais artesãos que continuam o trabalho com os 

bonecos de barro através da materialização da cultura como mercadoria, onde é 

necessário desempacotar a tradição para comercializar através de materiais de 

divulgação da cultura.  

 Com isto não pretendo afirmar um “perda da áurea”, nos termos de Walter 

Benjamin (1994), como um modo de mercantilizar a cultura em termos do modo 

industrial, mas refletir o processo dialógico, onde há motivações e interesses de atores 

sociais envolvidos que negociam meios e formas para divulgarem e difundirem sua 

tradição, seu modo de ver e estar no mundo. Parto da perspectiva de Barth (2000a) de 

que os atores estão posicionados, cujos interesses, motivações e desejos são negociados 

constantemente, cuja representação de sua cultura, de sua tradição, está em jogo ao 

negociarem com os interesses de instituições. Afinal, os interesses dessas instituições no 
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Alto do Moura estão baseados na representação de uma tradição que alude a ideia de 

uma identidade, seja ela nacional, regional ou local, cujos elementos culturais são 

selecionados para mostrar qual é a tradição do Alto do Moura. 

 Por um lado, as instituições privadas buscam remeter a imagem da marca 

empresarial à identidade da cultura local, para isso recorrem diretamente a um artesão 

para fazerem parte de uma produção propagandista, seja ela fotográfica ou através da 

encomenda de peças relacionadas a uma marca. Como por exemplo, o caso em que o 

artesão foi contratado por uma concessionária de motos em que ele fez centenas de 

motos em barro para uma promoção da empresa. Neste caso, o nome do artesão foi 

divulgado no material elaborado pela empresa sobre sua promoção, cuja assinatura do 

artesão nas peças autenticava o produto como “original” do Alto do Moura. 

 Em outro caso, o artesão Manuel Eudócio foi contratado por um banco privado, 

juntamente com outras artistas locais, para fazer parte da campanha publicitária 

(imagem 13), onde o banco dava uma conta bancária e um valor estimado em dez mil 

reais para o artesão.  

Imagem 13. Fotografia da propaganda com Manuel Eudócio. Destaco dois aspectos na fotografia, a referência 

ao artesão como Mestre Eudócio por parte do banco responsável mela elaboração do material; e o lugar 

ocupado esta fotografia, está entre a fotografia de Vitalino abraçando um artista da cidade e, do outro, a 

fotografia do político Jarbas Vasconcelos. Autoria própria. 18-9-2013. Acervo do autor. 
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 Por outro lado, as agências institucionais governamentais atuam de forma mais 

atenuante em relação a visibilidade cultural extralocal, promovendo atividades de três 

modalidades: exposições, oficinas e materiais de identidade. A atuação governamental 

tem certa continuidade devido a um calendário cultural mantido nos âmbitos estadual e 

municipal, além de outras atividades esporádicas. Vale salientar que a própria difusão 

dos bonecos de barro por Vitalino já foi reflexo dessas atividades que promoveram 

viagens expositivas para o artesão no Rio de Janeiro/RJ (1947 e 1960), em Brasília 

(1961) e em São Paulo (1962), além de ter suas peças expostas em terras estrangeiras 

como em Neuchâtel, na Suíça (1955) e no Museu do Louvre, em Paris. Exposições 

organizadas através de diplomatas, artistas e políticos. 

 Mesmo após sua morte, representantes de instituições governamentais 

continuaram promovendo eventos expositivos com os artesãos do Alto do Moura, 

principalmente segundo o calendário cultural e turístico do estado de Pernambuco. Os 

períodos mais importantes são a Semana Santa, o São João de Caruaru e a Fenearte10, 

onde os artesãos são convidados pelo Estado, intermediado pela AABMAM11, para 

criarem peças de acordo com o tema do evento. Assim, durante a Semana Santa de cada 

ano os artesãos interessados criam obras específicas que ficam expostas na AABMAM , 

durante o período centenas de turistas visitam o Alto do Moura e a associação. Embora 

possam ser compradas, estas peças ficam expostas sem valor estabelecido, caso algum 

comprador se interesse procura o artesão ou representante da associação diretamente. 

 Durante a festa de São João, que dura cerca de trinta dias, entre junho e julho, na 

cidade, instituições governamentais no âmbito estadual e municipal contatam a 

AABMAM para selecionarem artesãos que produzam peças sobre a festa. Neste ano, o 

tema da festa foi atrelada ao evento da Copa 2014 que aconteceu no Brasil, onde a 

prefeitura construiu um espaço específico para exposição dessas peças (imagem 14). Em 

relação a compra dessas peças, acontece da mesma maneira como acontece na Semana 

Santa, mesmo que vendida a peça, o comprador só pode retirar ela após o período de 

exposição. 

                                                 
10 Feira Nacional de Negócios do Artesanato.  
11 Associação dos Artesãos em barro e Moradores do Alto do Moura. 
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 Por fim, a Fenearte recebe trabalhos de artesanato de várias localidades do Brasil 

e de outros países, mas com destaque a uma seção específica para artesãos 

reconhecidos, denominados pelos organizadores do evento como “mestres”, no espaço 

intitulado “Alameda dos Mestres”. Neste espaço concentram referências do artesanato 

pernambucano, onde a maioria faz parte do Alto do Moura, pois, enquanto há vários 

artesãos com trabalhos destacados e originais em várias cidades, o Alto do Moura se 

caracteriza como um lugar de aglomeração de artesãos famosos que residem numa 

mesma localidade, “não se trata de um artesão, apenas, mas de artesãos que tem certa 

continuidade da tradição deixada por Vitalino” (Wellington Branco, ex-funcionário da 

prefeitura encarregado pelo Alto do Moura, 2010). Esta é uma forte característica do 

lugar, cuja referência de ser artesão/artesã do Alto do Moura, pressupõe uma marca de 

trabalhos criativos e tradicionais com ampla visibilidade no Estado. 

 Na “Alameda dos Mestre”, ficam expostos os trabalhos das famílias dos artesãos 

junto com os trabalhos dos “mestres” artesãos, muitas vezes o próprio artesão nem vai 

para o evento. Ainda que haja espaços, como no caso de Manuel Eudócio (imagem 15), 

onde apenas as obras do artesão sejam expostas, a relação de cooperação e 

Imagem 14. Fachada principal da exposição "Alto do Moura na Copa". Autoria de Illian Narayama. 29-6-

2014. Acervo do autor.  
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interdependência está presente, pois quem mantém o espaço durante todo o evento são 

seus parentes. Há ainda o caso de Elias Santos que semanas antes do evento faleceu e, 

ainda assim, seu espaço foi mantido e exposto com os trabalhos dos familiares. Aqui, o 

que está em jogo é a forma como os artesãos se organizam para mostrarem uma tradição 

que está vinculada mais aos grupos domésticos. 

 

 

a)As primeiras fotos refletem a distinção das produções do Alto do Moura. 

b)As quatro demonstram a diversidade de produções de um mesmo lugar, ainda que 

suvenires. 

c) Também, reproduzem a referência da visibilização local no extralocal, mesmo sem a 

presença próprio mestre, representa a família. 

(I-II-III) Mesmo que o espaço seja direcionado para as produções de um artesão, as 

produções dos parentes são postos no mesmo espaço.  

(IV) Neste espaço, é direcionado para Manuel Eudócio, onde há apenas exposição de 

suas próprias peças, ainda assim, há participação da família, pois os filhos são quem 

administram o local. Afinal, Manuel Eudócio não presenciou o festival. 

I II 

III IV 

Imagem 15. Prancha das exposições na “Alameda dos Metres” na Fenearte 2014. Fotografias das barracas dos artesãos 

do Alto do Moura, na "Alameda dos Mestres" durante a Fenearte  2014. Autoria própria. 6-7-2014. Acervo do autor. 
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 Ainda há os espaços expositivos de vários artesãos (Imagem 16), onde também 

estão presentes outros artesãos do Alto do Moura, são espaços com menor destaque e 

organizado por regiões. Nestas barracas os produtos são expostos direcionados mais 

para comercialização que para apreciação das peças, como no caso da “Alameda dos 

Mestres”. As peças são organizadas em série de acordo com os modelos e tipos de 

peças, sendo difícil estabelecer critérios de distinção ou de unicidade entre elas, afinal, 

não são produzidas direcionadas à criação, mas para reprodução e comercialização.  

 

Imagem 16. Barraca de artesã na Fenearte. As barracas dos artesãos postas fora da seção “Alameda dos 

Mestres” são mais simples e colocadas ao lado de outras barracas de artesanato, sem qualquer destaque ou 
diferencial expositivo. Autoria própria. 6-7-2014. Acervo do autor. 

 As exposições das peças transcendem os espaços artísticos ou de artesanato, a 

medida que ganham outros sentidos, a visibilidade também é posta em jogos políticos 

como presente ou obras decoração, mas sempre como símbolo de uma identidade. A fim 

de ilustração, discorrerei sobre dois casos distintos e, relativamente, recentes que 

demonstram como as peças podem variar em sentidos, de acordo com os atores 

envolvidos e as circunstâncias eventuais, mas mantém o mesmo fim de 

representatividade. 

 O primeiro caso ocorreu em 2008, quando Manuel Eudócio foi procurado pelo 

governo estadual para produzir uma peça de retirantes, semanas depois uma pessoa foi 

até sua casa-atelier, comprou a peça e saiu. Mais de dois meses depois, ele recebeu um 
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envelope via postagem onde havia uma fotografia 15x20 com sua peça entre Luís Inácio 

Lula da Silva, então presidente, sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva e o papa Bento 

XVI (Imagem 17). Manuel Eudócio relata sua surpresa ao ver a foto, "pra você ver 

como nosso trabalho é importante" (Manuel Eudócio, artesão de bonecos, 20-1-2013).   

 Aqui, a peça tem o caráter de manter relações diplomáticas com o Vaticano ao 

presentear o chefe de estado e do catolicismo em evento político, cujo argumento do 

presidente do Brasil foi "para o senhor (o papa) ver o sofrimento do nosso povo" 

(Manuel Eudócio, artesão de bonecos, 20-1-2013).    

 Outro caso aconteceu com Severino Vitalino, entre 2013 e 2014, quando o 

governo do estado propôs ao artesão a compra 200 peças produzidas por ele e que 

representasse as suas criações e do Mestre Vitalino, cuja finalidade era compor o hall do 

novo hospital de Caruaru que estava em construção. Assim, Severino Vitalino iniciou 

uma maratona de produção, a qual pude acompanhar parte dela, onde fazia sozinho todo 

processo de cada peça com situações variadas, desde o modelar do barro até o queimar 

das peças. Estas peças foram postas no mural do hall de entrada do novo espaço que 

homenageia seu pai e seus familiares, o Hospital Mestre Vitalino, onde as pequenas 

Imagem 17. Fotografia da peças “os retirantes” como presente diplomático. Nesta situação em que o então 

presidente do Brasil presenteia o papa Bento XVI com uma peça criada por Manuel Eudócio. Autoria própria. 

18-9-2013. Acervo do autor. 
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obras (imagem 18) formam uma única obra que apresenta um repertório variado das 

criações de Vitalino e de Severino.  

 

 

a) Estes dois modelos de peças foram criadas por Severino Vitalino para compor o 

mural do hospital Mestre Vitalino.  

b) Estas peças foram produzidas de forma diferente, ainda que seguindo o modelo 

figurativo e várias situações criadas por Vitalino, Severino fez todas as figuras 

situacionais sobre uma prancha de barro, possibilitando o encaixe emparelhado das 

peças suspensas verticalmente.  

c) Elas não fazem parte de reproduções das peças de Vitalino, pois a necessidade de 

serem expostas como quadros acarretou na utilização de uma técnica distinta. Aqui, foi 

necessário fazer uma base de barro larga e as situações foram expostas de maneira 

“deitada” na base. 

 

 Se nesses eventos o trabalho dos artesãos a visibilidade extralocal se restringe a 

exposição das peças, cuja representatividade da tradição está num primeiro plano, são 

nas oficinas que os artesãos expõem e ensinam seu modo de fazer e sua tradição. Estas 

oficinas são esporádicas e eventuais em eventos escolares e, às vezes, expositivos 

quando são eventos artísticos, sobretudo, em lugares estrangeiros. Para estes eventos 

são selecionado artesãos que utilizam a técnica manual, iniciada por Vitalino, sem a 

utilização de tornos como são utilizados no modo de fazer bonecas com o torno elétrico 

(esta distinção será explorada no terceiro capítulo).  

 As oficinas acontecem no Alto do Moura, em escolas e em festivais, como 

durante o Festival de Inverno de Garanhuns, quando instituições governamentais 

oferecem oficinas diversas para difundir saberes e modos de fazer, sobretudo, de grupos 

Imagem 18. Peças para o hospital Mestre Vitalino. Autoria própria. 26-9-2013. Acervo do autor. 
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pernambucanos. Em alguns casos, grupos de estudantes do ensino médio ou 

universitários de diversas cidades se deslocam para o Alto do Moura para conhecerem o 

lugar, os artesãos e aprender o modo de fazer e estilo de vida.  

 Estas oficinas também são oferecidas em encontros internacionais organizadas 

por instituições governamentais, como bienais de arte e de artesanato, onde os artesãos 

levem peças para expor e comercializarem. Nestas oficinas, os artesãos relatam suas 

experiências e o conhecimento que adquirem ao conhecer outros modos de fazer e 

outras culturas. Nestes casos, destacam o orgulho de poderem representar o artesanato 

do Alto do Moura e poderem dialogar com outros artesãos que também admiram seus 

trabalho.  

 Enquanto as exposições e as produções de materiais de divulgação refletem uma 

visibilidade extralocal onde os artesãos representam sua tradição através da difusão de 

seus trabalhos, nas oficinas os artesãos demonstram e ensinam como mantêm sua 

tradição através de suas técnicas e seu modo de fazer bonecos. Nestes eventos, a 

experiência da viagem, o diálogo com outros modos de fazer, inclusive em barro, e a 

representação da tradição de forma experiencial. Aqui, o orgulho de poder representar 

sua tradição fortalece o sentimento de pertencimento ao grupo de artesãos do Alto do 

Moura, pois ao tempo que apresentam seus trabalhos e repertório de obras, e sentem 

admiração e reconhecimento por outros artesãos, fortalece seus laços de sentimento ao 

grupo. 

 Através dessas descrições podemos observar que à medida que os artesãos são 

convidados e participam desses eventos para visibilizar sua tradição, selecionam 

elementos culturais que representem seu modo de ser e estar no mundo. Isto que 

proponho chamar de desempacotamento da tradição, pois enquanto estão em seus 

cotidianos, vivenciando suas tarefas rotineiras e se organizando socialmente não há 

necessidade de demonstrar para eles próprios o que fazem e o que simbolizam. Mas, ao 

representar sua tradição para outras pessoas, é necessário selecionar elementos de sua 

cultura para difundir o conhecimento de seus modos de fazer tradicional.  

 Como no caso da participação nestes eventos que passa pela escolha de artesãos 

que apresentam o critério do artesão saber fazer bonecos, o que acarreta na escolha de 

pessoas produzam peças de forma manual A escolha de um em detrimento do outro se 

refere aos aspectos práticos e simbólico. Prático porque um mesmo artesão produz a 

peça em todas as etapas de produção, não necessitando de energia ou instrumentos 

elétricos, contrário ao modo de fazer bonecas que necessita do torno elétrico. E 



47 

 

simbólico, pois, os artesãos que fazem bonecos se aproximam mais do modo de fazer de 

Vitalino, considerado entre as instituições e os artesãos de bonecos como modo de fazer 

mais tradicionais. Assim, ao selecionarem elementos culturais que representem sua 

tradição, desempacotam a tradição, dando visibilidade local e extralocal. 

 No entanto, os processos de visibilidade extralocal influenciam na organização 

local, ao passo que estas atividades proporcionam motivações pessoais para representar 

uma coletividade. Pois, ao divulgarem seus trabalhos, os artesãos levam consigo o nome 

do lugar, representam uma coletividade. Segundo o artesão Cícero José, “a gente vai, 

mesmo sem receber um tostão. O que importa é divulgar nossa arte, mesmo que não 

venda nada. O importante é que as pessoas vejam nosso trabalho e depois venham 

visitar a gente. Aí a gente vende”. Decerto que estas atividades não iniciaram 

recentemente, afinal, o próprio Vitalino já participava de alguns desses processos de 

visibilidade locais e extralocais, e que os artesãos continuam mantendo o fluxo de 

visitas turísticas no local. 

2.3 Turismo Cultural: Etnoturista e Kitschturista 

 Recorrentes eram as visitas ao Alto do Moura por curiosos que buscavam 

conhecer o artesão que criava bonecos de barro, o Mestre Vitalino, durante sua vida e 

mesmo após sua morte (1963) várias pessoas continuaram mantendo o fluxo de visitas 

para conhecer sua família e os outros artesãos que viviam do artesanato. No entanto, foi 

a partir das décadas de 1970 e 1980 que o governo municipal intensificou o turismo no 

local através da construção e implantação de equipamentos turísticos no local.  

 A primeira iniciativa governamental foi a patrimonialização da casa da família 

de Vitalino como “Casa-Museu Mestre Vitalino” (1971), cujo patrimônio foi - e ainda é 

- utilizado como cartão de visita para o turismo no local. Outra iniciativa importante foi 

o investimento dos governos municipal e estadual para urbanização do lugar, quando foi 

expandido a energia elétrica e foi asfaltada a rua principal do bairro. Além dessas 

iniciativas, produtos de divulgação, através de materiais jornalísticos e turísticos, foram 

publicados em incentivo à visitação do lugar. Neste processo, restaurantes e bares foram 

construídos na entrada da rua para atender a demanda dos visitantes que desejavam 

almoçar no lugar para poderem passar o dia inteiro no lugar.  

 Estas iniciativas impulsionou a intensificação turística no lugar, um turismo 

cultural, definição que parto seguindo a autora Margarita Barretto (2007) quando define 

que o “Turismo cultural é todo turismo no qual o principal atrativo não é a natureza, 
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mas um aspecto da cultura humana, que pode ser a história, o cotidiano, o artesanato ou 

qualquer dos aspectos abrangidos pelo conceito de cultura”. Ainda segundo a autora, 

“muitos autores utilizam como sinônimas as expressões ‘turismo cultural’ e ‘turismo 

patrimonial’, enquanto outros colocam este último como subtipo” (ibid, p. 87-88).  

 No Alto do Moura, ainda que a Casa-Museu Mestre Vitalino seja utilizado como 

importante símbolo para divulgação do turismo local, não é o único ou o principal 

elemento incentivador turístico, pois há o interesse em conhecer o modo de fazer e a 

diversidade de artesãos e suas peças presentes no lugar. Desse modo, utilizo o termo 

turismo cultural como proposto pela autora ao invés de um turismo patrimonial. Afinal, 

as visitação não se restringem à visitação dos patrimônios, ao contrário, o turismo do 

Alto do Moura é caracterizado pela visita à paisagem do lugar, incluindo o 

conhecimento da cultura e dos ambientes culturais compostos por vários elementos 

culturais como a gastronomia local (oferecida nos restaurantes, com os pratos com carne 

de bode, feijão verde, vinagrete e farofa), a história local, os patrimônios sobre os 

mestres Vitalino e Galdino, o artesanato diversificado e o modo de fazer em barro. 

 Justamente estes elementos culturais que também configuram os tipos de 

turismo cultural vivenciado no Alto do Moura, os quais categorizo como etnoturistas e 

kitschenturistas. Estas categorias são baseadas nas minhas observações de campo e nas 

tipologias propostas por Eric Cohen (1974), em que o autor diferencia os turistas em  

‘Peregrinos Modernos’, cuja subdivisão concerne entre os ‘existenciais’, os 

‘experimentais’ e os ‘experienciais’; e os ‘buscadores de prazer’, divididos entre os 

‘diversionários’ e os ‘recreacionistas’. A diferença entre estes dois tipos de turismo, 

segundo De Kadt (1979), está fundada não no nível econômico desses atores, mas no 

nível cultural.   

 Os ‘Peregrinos Modernos’ comungam da busca de vida alternativa, 

autenticidade e de contatos com as culturas visitadas, formado por intelectuais, 

profissionais liberais, gerentes e trabalhadores independentes, estes procuram propostas 

culturais em locais significativos, onde muitas vezes, negam a classificação como 

turista, mas como ‘viajantes’. 

 Por outro lado, os ‘Buscadores de Prazer’ procuram apenas fugir do cotidiano 

em lugares que ofereçam equipamentos recreativos como forma de evasão para 

recuperar suas forças físicas e mentais. Este tipo de turismo é praticado pela classe 

trabalhadora que, devido à rotina de desempenhar tarefas repetitivas alienantes, 
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procuram um turismo mais recreativo onde possam extravasar. Este tipo também é 

configurado como turismo de massa (Cohen, 1972; Urry, 1993 e Smith, 1989). 

  Estes estudos se preocuparam com os interesses dos turistas e os impactos 

provocados por cada tipo de turismo nos locais visitados. Desse modo, no turismo de 

massa, aos ‘Buscadores de Prazer’, atribuem todos os aspectos negativos a este tipo de 

atividade, cujos impactos socioambientais ocasionam um fenômeno etnocida através da 

prática de um turismo predatório que irrita a população. Em relação aos ‘Peregrinos 

Modernos’, os estudos elaborados por Cohen (1972) e Smith (1989) apontam para 

impactos bem diferentes em relação ao primeiro, devido ao número reduzido de pessoas 

que praticam tal atividade, são pessoas que buscam respeitar os estilos de vida das 

pessoas que visitam, buscam se adaptar ao ritmo cotidiano local, acarretando em 

impactos menos ofensivos aos ambientes visitados. 

 Partindo dessas contribuições, busco identificar e categorizar o turismo cultural 

praticado no Alto do Moura, cuja atenção foi direcionada para a experiência vivida no 

local, estabelecendo relações entre artesãos e turistas que provocaram mudanças 

sociotécnicas no modo de fazer dos artesãos. Bem como considero as relações 

comerciais estabelecidas entre demanda e ofertas de produtos artesanais, cujo mercado 

proporcionado por este turismo desencadeia novos padrões de produção e de produtos. 

2.3.1 Sobre os etnoturistas 

 Os primeiros visitantes turísticos no Alto do Moura foram pessoas motivadas a 

conhecer a cultura local, através de visitas aos artesãos que produziam os bonecos de 

barro. Além disso, buscavam comprar peças como verdadeiras obras de arte e vivenciar 

o cotidiano dos artesãos, conversando e aprendendo o modo de fazer desses artesãos. 

Em alguns eventos, pequenas grupos de artistas, estudantes ou curiosos visitam o Alto 

do Moura a fim de realizar oficinas com os artesãos do lugar, principalmente com os 

denominados ‘mestres’ que continuam fazendo bonecos em variadas situações. Este 

interesse sobre determinado tipo de artesão se baseia pela ideia de que eles são mais 

tradicionais que os que fazem bonecas de barro, pois mantém o modo de fazer mais 

semelhante ao que Vitalino fazia. 

 O fluxo de visitas desses turistas decorre, principalmente, pela visibilidade 

extralocal a partir das participações dos artesãos nestes eventos apresentados. Estes 

turistas buscam viver experiências através das conversas com os artesãos e observação 

das práticas cotidiana no Alto do Moura, tanto culturais como comerciais. Em outras 
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palavras, estes turistas procuram viver uma observação participante, ao modo 

malinowskiano, em que quanto mais puderem se aproximar da experiência de ser um 

artesão local, melhor terá sido sua viagem.  

 Estes turistas, ao adentrarem uma casa atelier, iniciam sua observação nas obras 

expostas, mas detêm maior parte de seu tempo observando quando há um artesão 

produzindo peças. Nestes casos, o turista inicia um roteiro de questões direcionadas a 

compreender e apreender as motivações, interesses e inspirações que impulsionam os 

artesãos continuarem este modo de fazer. Vale destacar que este interesse acontece, 

fundamentalmente, em relação aos artesãos que fazem bonecos, pois, a observação 

inicial das peças é que fazem muitos aguçarem a curiosidade de como é produzido e 

quais os motivos inspiradores para criação.  

 Nestes eventos, várias fotografias são tiradas das obras expostas e dos artesãos 

em seu ofício e, geralmente, compram alguma ou várias peças do artesão de bonecos, 

procurando escolher as peças mais originais, cuja poética e estética sobressaem como 

critérios de escolha, ao estilo artístico. Aqui, a lembrança aparece mais vinculada às 

fotografias que relatam a experiência do que a compra de uma peça, pois estas são 

compradas como obras artísticas e expostas com destaque em espaços domésticos ou do 

trabalho (imagem 19). 
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 Estes turistas acompanham o cotidiano dos artesãos ao estilo da observação 

participante fotografando, entrevistando e, por vezes, fazendo anotações num caderno 

de campo, cujo objetivo é registrar, aprender e executar conhecimentos vivenciados na 

experiência. Aqui, o turista não se restringe ao interesse de existenciar, experenciar ou 

experimentar, nos termos de Cohen (1979), mas de adquirir o conhecimento e manter 

algum vínculo com esta tradição através de incentivos para sua manutenção. Seja da 

forma de comprar peças, realizar pesquisas científicas ou artísticas ou difundir este 

modo de fazer nos locais em que residem, através da realização de oficinas e eventos 

artísticos. 

Imagem 19. Fotografias de peças expostas como arte em espaços domésticos e de trabalho. Estas peças são de 

propriedade de Laetson Bezerra. Em sentido horário, as imagens 1 e 2 são de uma peça original de Manoel 

Galdino que não foi possível saber o título; a imagem 3 foi produzida por Joel Galdino, uma reprodução do 

São Francisco Cangaceiro, e a imagem 4 é criação de Manuel Eudócio, uma produção do Casal de Cangaceiros. 

Autoria própria. 6-7-2014. Acervo do autor. 
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 São esses turistas que compram as obras exclusivas desses artistas por serem 

colecionadores, estudiosos de arte ou simplesmente por obterem maior capital cultural, 

como demonstra Marliete quando afirma que “faço mais quando tem algum festival, ou 

chega alguém querendo alguma. Vem uma pessoa aqui, ai gosta e compra. (...) mas não 

faço peças em série” (Marliete Rodrigues, artesã, 2010). Observamos que estes turistas 

impulsionam, assim como algumas das ações institucionais apresentadas, a produção 

dos bonecos cuja criatividade, autenticidade e exclusividade são critérios básicos para 

adquirir e valorar a peça em negociação. Com isso, não estou limitando este tipo de 

turismo ao ato da compra da peça, mas enfatizo que essa categoria do turismo está 

baseada na experiência dos atores, cuja principal interesse do visitante é a experiência 

da tradição. 

 Ao que parece, esta experiência desse tipo de turista está mais ligada à ideia de 

um conhecer ligada ao princípios da etnologia do que a pessoas que seguem uma 

peregrinação em busca de novas experiências passageiras, como viajantes mochileiros. 

Assim, a categoria de etnoturista me parece mais profícuo para classificar esse tipo de 

turista do que a ideia de uma peregrinação moderna, mas dum dos tipos elaborados por 

Valene Smith (1979) ao categorizar o “turista explorador”, “cujo perfil é mais 

compatível com o de antropólogos e outros cientistas” (BARRETTO, 2007). Destarte, o 

termo etnoturista reflete a forma como a experiência é vivida e assemelha aos 

fundamentos da etnologia clássica, como o sentido da observação participante e a 

pretensão de ser nativo. 

2.3.2 Sobre os kitschturistas 

 Contudo, nem todos os turistas que frequentam o Alto do Moura buscam 

conhecer o estilo de vida, tampouco viver com os artesãos, a maioria dos turistas no 

Alto do Moura visitam o local no intuito de se divertirem e relaxarem no espaço. Nesses 

casos, o Alto do Moura é tomado por centenas de pessoas que buscam usufruir das 

ofertas dos equipamentos turísticos, onde as práticas e incentivos se voltam para o 

consumo, fazendo do espaço uma grande arena recreacional. Este tipo de turista 

frequenta os patrimônios materiais, as casas atelier, compram peças de barro e, 

principalmente, passam maior parte de seu tempo de visita consumindo bebidas 

alcoólicas e comendo nos restaurantes.  

 O período de maior frequência desses turistas é entre os meses de fevereiro e 

setembro, quando aumenta o número de peças comercializadas, sobretudo, dos modelos 
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das bonecas. No entanto, é durante as comemorações da Semana Santa e no período de 

o São João que atinge o ápice do fluxo turístico (imagens 20 e 21).  

 

a) No canto esquerdo, banda de pífanos se apresenta para os turistas que chegam na 

Casa-Museu. 

b) No canto direito, turistas se concentram na frente da Casa-Museu para tirarem fotos. 

c) No quadro central, monumento feito em barro, representando Vitalino tocando 

pífano. 

Imagem 20. Turismo durante a Semana Santa. Autoria própria. 23-04-2011. Acervo do autor. 
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a) Ao centro, turista tira fotografia da banda de pífanos como lembrança da experiência 

no local. 

b) No canto esquerdo central e inferior direito, batalhão de bacamarteiros desfilam entre 

centenas de turistas e, nesta ocasião, adentrando o terraço da Casa-Museu. Os números 

expostos nos chapéus refere-se ao batalhão que, no caso, é o batalhão 27 dos 

bacamarteiros. 

 

 Durante a Semana Santa os artesãos produzem uma peça baseada na história da 

comemoração da festa, intitulada como “Paixão de Cristo do Alto do Moura”, e 

apresentam no próprio bairro uma vez por dia durante três dias seguidos. Para produção 

da peça, a maioria dos artesãos se mobiliza para definir os atores e seus, respectivos, 

personagens e para delegarem as tarefas cabíveis aos artesãos, demonstrando forte 

mobilização social. Entretanto, ainda que se apresentem no período de grande fluxo 

turístico, o público é formado, sobretudo, por artesãos e citadinos da região, poucos são 

os turistas que vão para apresentação. 

 Na Semana Santa há apresentações de grupos locais de bandas de pífano que se 

apresentam nas ruas, mas é durante o São João que se intensifica a presença desses 

Imagem 21. Turismo no período de São João. Autoria própria. 22-6-2014. Acervo do autor. 
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grupos. São bandas de pífano, grupos de bacamarteiros12 e artistas de rua que, de forma 

autônoma, criam outro cenário de atrações e recreação para os turistas. O estado 

também incentiva o turismo proporcionando um palco com atrações musicais que se 

apresentam no mesmo período, além de empresas de telecomunicação que montam 

estruturas de som na rua principal do Alto Moura. Essa organização atrai vendedores 

ambulantes, a maioria são moradores locais, que ofertam produtos para o consumo de 

bebidas e petiscos nas ruas. Todo este aglomerado de atrações e ofertas configuram 

verdadeiros equipamentos turísticos. 

 Mesmo com o fluxo de centenas de pessoas (de acordo com número de 

assinaturas constantes no livro de visitantes da Casa-Museu Mestre Vitalino, mais de 

500 pessoas visitam o espaço diariamente) durante este período, “a venda é pouca. O 

pessoal não vem pra cá, não. Eles só ficam na parte de cima, enchendo a cara de 

cachaça e farrando” (Luíz Antônio, artesão de bonecos, 2012). Contudo, esta afirmação 

reflete a insatisfação dos produtores de bonecos, pois “é o período que a gente mais 

vende, é no São João”, afirma o vendedor de suvenir. Essa divergência decorre de 

alguns aspectos distintos. 

 Primeiro o fato da localização espacial de cada vendedor, pois, como a maioria 

dos artesãos reside na parte de baixo, poucos são os turistas que se interessam em 

conhecer toda a rua, afinal tem acesso aos equipamentos turísticos mais facilmente. 

Segundo, quem se dispõem a seguir o trajeto completo da rua principal são, geralmente, 

os etnoturista que estão em busca dos artesãos de bonecos, de um programa mais 

tranquilo e próximo do cotidiano. Finalmente, o outro aspecto está no interesse pelas 

peças, pois, se os etnoturista procuram as peças segundo critérios artísticos, estes 

turistas buscam peças que remetam a experiência no local, se interessam por 

lembrancinhas da viagem encontrados nas peças de suvenir.  

 Os suvenires produzidos no Alto do Moura são peças de barro criados para o 

consumo turístico, cuja padrão é inovado periodicamente de acordo com a demanda 

comercial. Os suvenires são produzidos como kitsch, termo designado por Clement 

Greenberg (1997) para explicar produções artísticas e artesanais produzidas por técnicas 

industriais, assegura que “o kitsch é mecânico e funciona mediante fórmulas” 

(GREENBERG, 1997, p. 32). Assim, parto dessa perspectiva de Greenberg ao aludir 

uma experiência turística ao estilo de produção de kitsch.  

                                                 
12 Grupo popular organizado por batalhões que carregam como maior símbolo o bacamarte, um tipo de 

espingarda.  Ocasionalmente, se apresentam suas performances lançando tiros em festas e eventos. 
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 Clement Greenberg apresenta no artigo intitulado “Vanguarda e Kitcsh”, escrito 

em 1939, reflexões sobre a relação entre experiência estética, vivida pelo artista, e os 

contextos socio-históricos em que essa experiência tem lugar. Assim, retoma a 

concepção de arte durante um período de “alexandrismo inerte”, quando questões e 

controvérsias sobre a arte eram intocadas, e como surgem movimentos vanguardas 

como tipo de crítica da sociedade e da história, à medida que tais movimentos buscam 

autonomia em relação a princípios e relações ideológicas e políticas. Para ele, “(...) a 

verdadeira e mais importante função da vanguarda não era ‘experimentar’, mas 

encontrar um caminho no qual fosse possível manter a cultura em movimento em meio à 

violência e à confusão ideológicas” (GREENBERG, 1997, p. 29).  

 Desse modo, surge a ideia da “arte pela arte”, cujo tema ou conteúdo torna-se 

algo a ser evitado, restando ao processo de produção manter o mesmo, “que a cultura de 

vanguarda seja a imitação do processo de imitação” (ibid, p.30). Em outras palavras, 

para manter a vanguarda afastada de qualquer ideologia política, é necessário se afastar 

de qualquer conteúdo ou forma estabelecido, a fim de não ser aludido ou interpretado 

tendenciosamente a qualquer ideologia. No entanto, o processo de produção deve ser 

mantido como forma de distinção para estabelecer a arte. 

 Na revolução industrial surge um novo produto, um fenômeno cultural: o kitsch. 

Com “métodos industriais tomam o lugar do artesanato” e “em virtude de poder ser 

fabricado mecanicamente, o kitsch tornou-se de uma tal maneira parte integrante de 

nosso sistema produtivo como a verdadeira cultura jamais o poderia, salvo 

acidentalmente” (ibid, p. 33).  Assim, os suvenires ou kitsch produzidos no Alto do 

Moura, para suprir a demanda de turistas que compram essas peças, podem ser 

entendidos como resultado desse fenômeno, pois estas peças são mais baratas e 

produzidas mais rápido.  

 Os kitsch produzidos no Alto do Moura e comercializados como suvenires 

(imagem 22) se tratam de peças de barro mais simples de fazer, pois são peças mais 

rudimentares e de poucos detalhes, além de serem reproduções de padrões 

estabelecidos. Com esta assertiva não pretendo afirmar que qualquer pessoa possa fazer 

determinada peça, mas que são peças fáceis para quem tem habilidade com o barro, pois 

“qualquer criança começa a fazer as galinhas. Hoje o Alto do Moura está empestada de 

galinha e de boneca” (Guto, artesão, 2014).  
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 Se a produção de suvenires podem ser compreendidos como kitsch, a 

experiência dos turistas que buscam estes produtos também pode ser relacionado com 

este modo de produção. Afinal, segundo Greenberg (1997), “não há nenhuma 

descontinuidade entre arte e vida”, pois a própria elaboração do conceito kitsch, pelo 

autor, pressupõe relações sociais em determinado momento histórico. Ainda segundo o 

autor, “como as novas massas urbanas tinham perdido o gosto pela cultura popular, 

ambientada no campo, passam a exigir da sociedade um tipo de cultura adequado a seu 

próprio consumo” (ibid, p. 32), consumo que principia a motivação de turistas para 

visitarem o Alto do Moura. 

 A noção de kitsch se assemelha da categoria “Buscadores de Prazer” por 

tratarem do fluxo de pessoas em grande quantidade com o fim de se divertirem através 

da obtenção de bens facilmente consumidos. Além disso, ambos os conceitos são 

baseados como consequência da revolução industrial. Porém, enquanto que na categoria 

“Buscadores de Prazer” é abordada a experiência vivida pelo turista, suas intenções e 

motivações, e seus impactos no local. Na categoria kitschturista proponho abranger não 

só a experiência do turista, mas a relação entre os atores envolvidos e suas 

consequências.  

 Essa distinção é uma questão de perspectiva, considerando dois aspectos sob o 

fenômeno: o caráter relacional e suas consequências sob o ambiente. Ao elaborar o 

conceito “buscadores de prazer”, Cohen (1979) se limita a considerar a perspectiva do 

turista, considerando suas motivações e interesses ao praticar tal atividade. Enquanto 

que no kitschturista proponho considerar o caráter relacional das relações provocadas 

pelo fenômeno turístico, considerando não apenas os sentidos  da experiência do turista, 

Imagem 22. Fotografias de suvenires. Na primeira fotografia as “galinhas”, tipo de ‘pecinhas’, produto feito 

por vários artesãos. Na segunda, variações de bonecas expostas na prateleira da casa atelier de Elias Santos 

expostas extensamente, como são feitas em larga escala. Autoria própria. 4-8-2014. Acervo do autor. 
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mas abrangendo também as estratégias elaboradas pelos nativos através de suas 

motivações e interesses.  

 No caso dos aspectos sob o ambiente, os impactos do turismo são encarados, nos 

“buscadores de prazer”, como algo totalmente negativo, cujos nativos ocupam um lugar 

de vítimas do processo. Quando proponho a categoria kitschturista, estou considerando 

prática vinculada ao consumo de determinados bens, os kitsch, que ocasionam em 

mudanças de produção e comercialização no local. Aqui, os artesãos são considerados 

como atores sociais que jogam e elaboram novas estratégias para dar conta dos impactos 

ocasionados pelo novo fenômeno. 

 Assim, ainda que o termo kitsch seja elaborado por Greenberg (1997) a partir do 

campo da produção da arte e do artesanato, o termo kitschturista não se limita ao caso 

do Alto do Moura, ainda que implique em mudanças diretamente ligadas ao modo de 

produção e de consumo no local. Não restringe à dimensão da produção artesanal ou 

artística, mas da experiência vivida por atores sociais envolvidos no processo, cujo 

turista busca a diversão através do consumo de bens fáceis de serem consumidos. Neste 

sentido, o kitsch pode ser o consumo de suvenires, da música, da paquera, da 

performance ou de qualquer tipo de atração desde que seja fácil de ser consumida. 

 Destarte, a distinção e definição entre ser etnoturista ou ser kitschturista, não se 

restringe ao produto obtido, mas como vivenciou a experiência. Afinal, muitas pessoas 

vivem uma experiência como etnoturista, mas não compra uma peça de determinado 

artesão de bonecos por não ter condições econômicas de obtê-la, tendo que se contentar 

com a obtenção de um suvenir como símbolo de sua experiência no lugar. Desse modo, 

ser etnoturista ou ser kitschturista não está na obtenção do objeto, mas na experiência 

da viagem, no modo como viveu o turismo. Assim, estas categorias não são restritas ao 

caso do Alto do Moura, também pode ser aplicada para outros casos de acordo com o 

modo da experiência turística. 

 Por fim, a ideia do desempacotamento da tradição aparece como algo motivado 

pelo processo turístico que motiva atores sociais a selecionarem elementos da tradição 

como verdadeiras mercadorias. No caso do Alto do Moura, o contato relacional cultural, 

envolvendo artesãos e turistas, impulsiona novas demandas aos artesãos através da 

demanda criada a partir do kitschturista que busca viver experiências baseadas no 

consumo de bens culturais como simulacro de uma tradição. Assim, os equipamentos 

turísticos e as atrações locais, enfatizadas durante o período do São João, demonstram 
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como elementos culturais são selecionados e expostos para o fácil consumo como 

kitsch, o qual é consumido por determinado tipo de turista. 

 Se os etnoturistas viajam por motivos de uma experiência mais próxima do 

estilo de vida dos artesãos, motivados pelo interesse a elementos culturais mais 

“tradicionais” e “autênticos”, os kitschturistas buscam experenciar eventos 

recreacionais que lhes promovam relaxamento e distrações para refugiarem de sua 

rotina cotidiana, cujo interesse não se baseia na busca da “autenticidade” relacionada a 

uma “tradição” mais antiga ou original, mas numa “tradição” posta como kitsch que 

reflete um modo de vida decorrente dos novos eventos e  circunstâncias sociais vividas 

entre os atores envolvidos. 

2.4 Atravessadores 

 A produção de suvenires é motivada não apenas pelo kitschturistas, mas, 

principalmente, por pessoas que transitam no local com interesses, apenas, comerciais. 

São os atravessadores, frequentadores do lugar em busca de comprar estas peças para 

revenderem em outros mercados de artesanato. Este termo é utilizado pelos próprios 

artesãos para identificar as pessoas que encomendam e compram peças a serem 

comercializadas em outros espaços e cidades que, muitas vezes, o próprio artesão não 

tem dimensão para onde seguem suas produções.  

 A ideia de atravessador consiste no fato desses comerciantes atravessarem 

espaços de produção e comercialização de artesanato, proporcionando o atravessamento 

das peças por lugares distantes. A maioria desses atravessadores são pessoas que tem 

esta atividade com principal trabalho para seu sustento, em outros casos são pessoas que 

tem estabelecimentos comerciais fixos, inclusive de peças de artesanato de vários 

lugares, mas que praticam essa atividade para aumentar sua renda. 

 A presença desses atravessadores é constante e esporádica, pois, por não se 

tratar de uma só pessoa sempre há alguém interessado em comprar e demandar a 

produção de dezenas de peças. Esporádica pelo fato de que um mesmo atravessador 

estabelece uma relação comercial com determinado artesão, retornando ao lugar 

semanas ou meses depois, sem estabelecer um calendário fixo para compra das peças, 

isto depende da demanda do mercado e da venda dessas mercadorias. Eles são os 

maiores responsáveis pela manutenção da produção de suvenires no local, pois mantêm 

a demanda para o mercado nos limites além do bairro, da cidade ou do estado. Em duas 
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situações específicas pude observar as peças são distribuídas em diversos lugares, em 

duas formas diferentes.  

“O turista mesmo vem mais para fotografar, olhar. Eles 
preferem até na hora do embarque comprar no aeroporto 
mesmo, em lojas próximas, do que comprar aqui. É mais pra 

passeio mesmo. Nós dependemos muito dos, como é que se 
diz, do atravessador. A palavra é meia ruim, atravessador. É 

até nosso porte mesmo, porque eles têm as lojas nos pontos 
estratégicos e deslocando eles correm pra cá. É o que me 
mantém, mesmo sendo um pouco explorado. Mas é o que 

mantém.” (Luiz Galdino, artesão, 2011) 

 A primeira forma é através da revenda das peças que são distribuídas em locais 

diversos que comercializam artesanatos, como no caso da feira de artesanato em 

Caruaru e a feira de artesanato de Tambaú em João Pessoa/PB, e nas lojas em 

aeroportos do Recife, como em outros aeroportos. Entre esses lugares, a situação me 

chamou atenção durante visita ao Mercado Modelo, em Salvador/BA, em setembro de 

2014. Nesta situação, estive conhecendo os variados artesanatos comercializados no 

lugar, eram diversos tipos de artesanato de vários lugares do Brasil, algumas lojas 

comercializavam peças de barro vendidas como produções locais de cidades do interior 

do estado baiano. Entre estas lojas, uma sobressaiu a minha observação, pois, entre os 

souvenir, principalmente as bonecas que são produzidas no Alto do Moura, estava um 

boneco diferente de todos os modelos exposto naquele lugar, era um boneco do modelo 

do mestre Galdino.  

 Este boneco se destaca por dois fatores, tanto pelo fato de ser uma criação do 

artesão Manoel Galdino e que apenas seu filho Joel Galdino tem a autorização tácita 

para reprodução, quanto pelo fato de ser assegurado pela vendedora como um produto 

feito na Bahia mesmo contendo na peça a assinatura de Joel Galdino. Indaguei o valor 

da peça e a vendedora me afirmou que não sabia, pois a peça havia sido transportada na 

caixa por engano entre as bonecas encomendadas, e o dono da loja não estava presente 

nem havia estabelecido seu valor comercial. Ao responder, a vendedora demonstrou 

certo desprezo pela peça por não se caracterizar no padrão estético, em forma ou estilo, 

das bonecas vendidas como suvenir. 

 As peças produzidas por Joel Galdino são reproduções das criações de Manoel 

Galdino ou são modelos criados por aquele sempre baseado nos personagens do pai, 

modificando apenas a situação do personagem, mas sempre mantendo o estilo e os 

modelos. Os bonecos de Joel são reconhecidos e valorizados pelos próprios artesãos do 
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Alto do Moura como peças de alto valor econômico e estético, além de ser o único que 

produz e reproduz estes modelos e personagens. Esta exclusividade decorre do direito a 

propriedade das criações de seu pai, conseguida através da justiça, e por ser o único 

filho vivo. Há de considerar o caráter tácito da regra relacional entre os artesãos, onde a 

cópia de alguma criação realizada por algum artesão de bonecos é vista como uma 

afronta social, sob pena de rejeição social ou intrigas. 

 O reconhecimento e a exclusividade sobre estas criações faz com que alguns 

artesãos comprem as peças produzidas por Joel, não para serem comercializadas, mas 

para serem guardadas e expostas nas prateleiras das casas atelier. Embora algumas 

peças possam ser comercializadas ou presenteadas, a maioria, principalmente se tratar 

de único modelo, são guardadas para valorização através da exclusividade. Assim, 

alguns artesãos compram e armazenam estas peças na expectativa da valorização 

econômica dessas peças, pois sabem que após a morte do artesão estas peças tendem a 

ganhar maior expressão simbólica e maior valorização econômica decorrente da 

exclusividade.  

 Retornando à situação exposta no Mercado Modelo, pude observar que este 

reconhecimento às peças envolve o contexto e os atores sociais envolvidos, onde estes 

aspectos é que vão determinar os valores das peças. Assim, a peça levada a outros 

contextos comerciais pelo atravessador podem manter, aumentar ou desvalorizar o 

valor simbólico e comercial das peças através dos contatos estabelecidos entre produtor, 

atravessador e comprador em determinada situação. 

 Em outra situação, conheci o atravessador Wellington que mantém um 

estabelecimento no Alto do Moura onde comercializa artesanato de várias regiões do 

Brasil, e revende peças produzidas no bairro para outras lojas espelhadas pelo país. Ele 

me explicou que a maior saída de suas mercadorias fora do Alto do Moura são de 

bonecas compradas a determinados artesãos como certa periodicidade, além de manter 

estreita relação com Joel Galdino com quem fez um trato tácito de comprar todas as 

produções dele para revender em outros lugares. Ainda segundo Wellington, os valores 

das peças dependem da demanda em cada local, além dos gastos da locomoção e seu 

lucro. 

 Esse atravessador me falou que passa uns dois meses para sair em viagem no 

seu próprio caminhão vendendo, comprando e revendendo peças de artesanato em cada 

lugar, cujo trajeto abrange o eixo do nordeste entre Pernambuco à Bahia, seguindo até 

Minas Gerais e Espírito Santo. Em cada um desses estados tem uma relação já 
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preestabelecida com os comerciantes e que não distribui apenas as bonecas de barro do 

Alto do Moura, em cada lugar ele compra outros tipos de artesanato e revende nos 

outros lugares que passa durante a viagem. Provavelmente, a presença do boneco de 

Joel Galdino entre a prateleira repleta de bonecas de barro pode ter sido proporcionada 

pela atividade do atravessador Wellington, afinal, é o atravessador mais constante e 

conhecido pela maioria dos artesãos. 

 Estas duas situações refletem dois modos de atuação dos atravessadores, cuja 

atividade principal é manter o fluxo de mercadorias artesanais entre pontos comerciais. 

Além disso, essa prática também impulsiona a produção artesanal de distintos artesãos 

que dependem dessa atividade para manterem o ritmo de produção, até mesmo 

modificar a técnica e método de produção para atingir um quantidade maior de produtos 

em menor tempo. Como no caso da produção das bonecas, onde os artesãos elaboraram 

uma nova técnica de produção, com a incorporação do torno elétrico, e do método da 

produção em série, em que cada artesão produz uma parte específica da boneca. 

 As atividades dos atravessadores não se tratam do processo de visibilidade local 

ou extralocal, pois não tem a obrigatoriedade de remeter o produto à origem de sua 

produção. Aqui, a peça não mantém uma relação direta com o lugar ou produtor, mas de 

acordo com o lugar onde é comercializada. Como no caso relatado no Mercado Modelo, 

onde aquelas peças, inclusive o boneco de Joel Galdino, são comercializadas como 

souvenir que representam uma lembrança, ainda que decorativa, de uma viagem e de 

um lugar. Aqui, o souvenir não tem qualquer sentido originário em relação ao Alto do 

Moura, mas em relação ao estado baiano ou, até mesmo, a Salvador, estabelecendo uma 

relação simbólica entre a peça e o lugar onde é comercializado e não com o lugar 

produzido. 

  Da mesma maneira acontece com o mercado de artesanato de Wellington e de 

outros estabelecimentos de artesãos no Alto do Moura que, mesmo mantendo grande 

parte da mercadoria as produções locais, comercializam mercadorias artesanais de 

outros estados. Assim como no comércio de Wellington, há o estabelecimento de Zé 

Galego que é artesão de panelas em barro, mas comercializa produtos artesanais de 

outros lugares, como os copos artesanais produzidos em pedra sabão e gameleiras 

esculpidas pelos índios Pataxó do sul da Bahia, explicam onde foram produzidos, 

quando indagados. Acontece que não são todos os compradores que estão preocupados 

com a origem da produção ou, simplesmente, não perguntam onde foram produzidos, 

como os kitschturistas, estabelecendo outro tipo de vínculo e sentido. 
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 Destarte, os atravessadores impulsionam o processo de manutenção de um 

produção alternativo àquele iniciado por Vitalino e mantido pelas produções de 

bonecos, possibilitando a vários artesãos manterem seu vínculo ao modo de fazer em 

barro.  

“Muitos artistas dependem daquela pessoa que são os 
compradores dele, revende lá fora em outras cidades. Isso é 

importante também, esse lado. Fugiu um pouco da arte de 
meu pai, mas veio essas bonecas que é uma coisa que pegou 
bem. Então, tem que ser tirada, vendida em outros estados. 

Então isso é muito importante, porque ele vive, tem a família. 
Ás vezes paga pra uma pessoa para ajudar aquelas pessoas, 

então precisa do dinheiro. Então tem que vender. Isso é 
importante também, porque sobrevive da arte.” (Severino 
Vitalino, artesão de bonecos, 2013) 

 Ainda que esta visão da tradição não seja corroborada pelos artesãos que fazem 

bonecos, devido à técnica utilizada para produzir bonecas, os artesãos de bonecas se 

sentem pertencentes e mantenedores da tradição. Esta distinção não é rígida ou fixa, 

pois tanto há artesãos de bonecas que produzem bonecas para aumentar o escoamento 

de sua mercadoria, como há artesãos de bonecas que iniciaram esse modo de fazer a 

partir da produção de bonecos.  

“Antes a gente trabalhava com trio, banda, volta da roça. 

Depois, que apareceu a boneca, dava mais dinheiro, paramos 
de fazer isso e começamos a fazer bonecas. (...) Os bonecos 

que Vitalino fazia, muita gente ainda continua fazendo. Mas, 
90% eu acho que não faz mais o que ele fazia. Faz mais essa 
parte de boneca, outras coisas que foram, vieram depois dele. 

(...) A tradição, assim, é não parar nunca de produzir bonecos 
de barro. Seja de que tipo for, mas não pare de produzir. Não 

tem como parar, porque, logo quando começou era pouca 
gente. Hoje em dia, acho que, 70% do pessoal que mora no 
Alto do Moura trabalha com o barro.” (Carlos Augusto, 

artesão, 2013. Grifo meu) 

 Mesmo havendo distinções acerca dos modos de produção e sua 

representatividade como tradição, são nas relações pessoais, através dos vínculos de 

produção (precisam das mesmas matérias-primas, barro e lenha) e de parentesco, afinal, 

em alguns espaços domésticos artesãos dos dois tipos produzem suas peças no mesmo 

tempo, que os artesãos convergem como pertencentes ao mesmo grupo. A diferença, 

entre estes tipos de produtores, está no modo de produção e na relação com os 

atravessadores que se restringe aos artesãos de bonecas e souvenirs. 
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“A maioria das pessoas que trabalham aqui no Alto do 

Moura, tem a questão da família. De manter a tradição da 
família., principalmente a gente. No meu caso, a tradição da 

minha família, tanto a gente, que é da família, como as 
pessoas que chegam aqui, que dizem que a gente não deve 
perder a tradição. Aí tem essa questão. Foi do meu avô, o 

meu pai faz. Eu não faço, mas pinto. Pra mim também é uma 
tradição que o Mestre Vitalino não pintava todas as peças, 

mas também chegou a pintar. Então, pra mim a tradição é 
ligada à família.” (Emanuele Vitalino, artesã, 2013)  

 Se há um consenso tácito sobre a importância da manutenção do trabalho em 

barro que viabiliza o sustento de dezenas de famílias, é através do desempacotamento 

da tradição que assenta as distinções e adversidades, entre os atores, sobre quais 

elementos culturais serão selecionados. Assim, o fato de produzirem bonecas ou outros 

tipos de souvenir não se limita aos interesses comerciais ou econômicos, mas como 

elemento definidor do sentimento de pertencimento ao grupo, à tradição, através da 

participação do complexo produtivo do Alto do Moura.  

2.5 Novos atores sociais 

 O sentimento de grupo, estabelecido pelas relações de parentesco, de produção e 

de comercialização, faz do lugar um espaço diferenciado com um tipo de ethos que atrai 

os novos atores sociais. São pessoas que conheceram o Alto do Moura, principalmente, 

através do turismo e que viram no lugar um espaço organizado socialmente através da 

produção artesanal. Assim, estas pessoas veem o lugar como refúgio do ritmo cotidiano 

das cidades, um lugar que “respira arte”, como definiu Ed Bernardo. Os novos atores 

sociais são um tipo de etnoturistas permanentes, pois suas primeiras experiências no 

Alto do Moura é marcado por este tipo de atividade, mas que não satisfazem seu desejo 

de conhecer e querer adentrar, cada vez mais, no estilo de vida dos artesãos. 

 Ao se mudarem para o Alto do Moura, estas pessoas buscam aprender e praticar 

as atividades dos artesãos, principalmente, o modo de produção de bonecos. Não se trata 

de reproduzir cópias das criações dos artesãos, mas de aprender suas técnicas e criar 

modelos próprios. Muitos conseguem estabelecer relações próximas com os artesãos, 

como Maria Rosário que ocupou o cargo de presidente da AABMAM, e Ed Bernardo 

(imagem 23) que construiu sua própria casa atelier e bar. Ambos aprenderam as técnicas 

utilizadas pelos artesãos de bonecos e continuaram a produzir suas próprias peças.   
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 Embora, a maioria desses novos atores sociais serem pessoas com alguma 

experiência com produções artesanais, há outras que veem no ethos do lugar um espaço 

propício para fixarem residência. Assim, com a implantação de instituições 

educacionais federais na cidade, como universidades (UFPE e UPE) e o instituto 

(IFPE), além das instituições privadas, muitos professores também fixaram residência 

no bairro. Em outros casos o lugar propicia as práticas de atividades holísticas, como a 

yoga e a terapia de florais. Neste caso, os atores reconhecem o lugar como um grande 

centro de artes e buscam contribuir, através de suas práticas, com atividades 

direcionadas ao bem estar espiritual que já existe no lugar. Mesmo que estas atividades 

não sejam direcionadas ou motivadas à participação dos artesãos nessas atividades.  

 Estas pessoas demonstram maior apreço ao fazer dos bonecos, revelados durante 

esporádicas atividades desenvolvidas por eles. Além disso, estas pessoas estão presentes 

em atividades relacionadas a atividades direcionadas aos artesãos e produção de 

bonecos. São entusiastas da cultura do lugar, participando e proporcionando eventos 

ligados à tradição do fazer bonecos.   

Imagem 23. Ed Bernardo e sua casa atelier. Autoria própria. 10-7-2011. Acervo do autor. 
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 Entre estes novos atores sociais, o mais antigo é o conhecido doutor Omena que 

mantém um centro de terapias florais e uma residência como espaço para esporádicas 

apresentações artísticas. Num desses eventos, ele organizou uma festa com 

apresentações de grupos locais e chamou vários artistas famosos da cidade, nessa 

ocasião Severino Vitalino foi como convidado e acompanhado com sua esposa. No 

entanto, estes foram um dos únicos artesãos na festa, pois a entrada custava cento e 

cinquenta reais.  

 Também há novos atores sociais que não estão baseados na vivência do 

etnoturista, nem nas atividades holísticas, são as pessoas motivadas pelo interesse de 

viver da produção em barro que, devido às dificuldades de encontrar trabalhos na 

cidade, encontram no Alto do Moura um lugar de baixo custo de vida e mais tranquilo 

em relação à cidade. São pessoas com baixa escolaridade que trabalharam, ou 

trabalham, como proletários e encontram, sobretudo, na produção de bonecas, uma 

alternativa econômica, e no lugar um refúgio dos riscos da cidade.  

 Para estas pessoas, o ethos do lugar está baseada na tradição do Alto do Moura 

que revela, mais uma vez, como esta significada de forma relacional a partir dos 

interesses dos atores. Enquanto que nos dois primeiros tipos de novos atores sociais 

apresentados são pessoas com alto capital cultural, o modo de produção de bonecos é 

considerado como a forma mais “tradicional”. No terceiro tipo, cujo capital cultural é 

menor, não há maior interesse em saber qual modo de produção é o mais “tradicional”, 

pois buscam meios de sobrevivência e mantêm relações menos depurativas com os 

artesãos.  

 Destarte, o fluxo desses novos atores sociais que se estabelecem no Alto do 

Moura, constituem num processo recente que tem se intensificado nos últimos vinte 

anos. Levando ao lugar novos modos de vida e novas dinâmicas sociais, tanto nas 

relações entre estes e os artesãos, que mantém certa distinção de pertencimento ao lugar, 

quanto espacial, cuja expansão do Alto do Moura está em relação a sua extensão 

espacial como, também, em relação aos interesses de construtoras e do poder municipal. 

2.6  Projeto “Revitalino” 

 O fluxo de pessoas ao Alto do Moura com pretensões de estabelecerem suas 

residências e se fixarem no lugar, está provocando um boom imobiliário. No presente 

etnográfico, três loteamentos estão em construção nos arredores do bairro, e há 

crescimento de especulação imobiliária no lugar. Este processo preocupa os artesãos 
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pelo fato de não haver mais espaços para construção de novas residências e dificuldade 

de compra de imóveis para as gerações mais novas, além do encarecimento do custo de 

vida no bairro. 

 “O quê que é melhor para o Alto do Moura? Porque às vezes 

também vem propostas pro Alto do Moura que ela prejudica. 
Ela prejudica. Porque tem coisas que o pessoal vem fazer no 
Alto do Moura, o pensamento dele é ganhar dinheiro. É 

ganhar dinheiro em cima do Alto do Moura que, se você 
olhar, o Alto do Moura é um berço de ouro. Há dois anos, 

três anos passados, um terreno aqui, de fazer uma casa, era 
dois mil, três mil. Agora é quarenta, cinquenta mil. Veja, é o 
Alto do Moura valorizando. Tá se valorizando e o Alto do 

Moura tá um dos bairros mais caro da cidade, é o Alto do 
Moura. Tem essas faculdades, tem essas firmas que deu 

valor. Agora tá tendo essa daí, parece que é da caixa. Isso aí, 
quando terminar um loteamento desses, o Alto do Moura vai 
valer, vai ficar muito caro. Por isso todos... quem é que não 

quer morar no Alto do Moura?” (Cícero José, artesão, 2013) 

 Em reação a este processo imobiliário, a prefeitura de Caruaru elaborou um 

projeto urbanístico para o Alto do Moura, denominado como “Revitalino”, em alusão ao 

mestre Vitalino. O projeto se baseia em dois objetivos, construir equipamentos para 

recepção dos turistas (imagens 24 e 25), como praças, estacionamento, áreas de lazer e 

de alimentação, espaço voltado para as artesãs, caixas eletrônicos de bancos e um 

anfiteatro; e a adaptação estrutural do bairro no sentido de “resgatar a tradição”. 
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Imagem 25. Atual portal de entrada. Autoria própria. 4-8-2014. Acervo do autor. 

Imagem 24. Novo portal do projeto “Revitalino”. S ítio do portal flores no ar. Disponível em 

<http://portalfloresnoar.com/floresnoar/projeto-de-mudanca-da-forma-do-portal-do-alto-do-moura-gera-

insatisfacao/. Acesso em 08-08-2014. 
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 No primeiro objetivo, a parte de cima da rua Mestre Vitalino viraria uma área 

exclusiva para pedestres e os equipamentos turísticos seriam voltados para exposições 

de produções relacionados ao modo de produção de bonecos. Já no segundo objetivo, o 

principal intento é “resgatar a tradição”. Como define Grünewald (2012) explica que 

“Além do pragmatismo, a tradição mobiliza sentimentos e 
noções identitárias, tendo não raro o poder de sacralizar e 

promover a comunhão dos mesmos em oposição aos demais. 
Talvez por isso seja difícil, em muitos casos, reconhecer um 
trabalho de “invenção de tradição”, preferindo-se comunicar 

um “resgate da cultura”. (GRÜNEWALD, 2012, p. 192) 

 Para isso, há pretensão em abranger e resguardar um perímetro local maior do 

que as áreas já edificadas, de modo que as novas gerações estejam asseguradas pelo 

poder municipal, a construir suas residências nesses novos espaços. Esta garantia 

proporcionaria a manutenção da tradição, pois os casais mais jovens não teriam que 

fixar residências em outros bairros e distanciar-se de sua vida doméstica relacionada à 

produção em barro.  

 O “resgate da tradição” proposto no projeto se baseia no discurso que manter 

características próprias da região, como fachadas residenciais mais rústicas, 

identificação das casas onde há produção artesanal e mudança nos estilos das portas das 

casas por modelos de portas divididas ao meio, com aberturas superior e inferior. 

Especificamente sobre esta última proposição do projeto, o artesão Galdino questionou, 

em reunião com artesãos, promotoria pública e representantes da prefeitura, o por que 

os propositores não vivem em casas com portas desse estilo. O representante do projeto 

respondeu que não se tratava de uma imposição, mas de uma necessidade de 

caracterizar o local com suas especificidades. 

 Este fato pode parecer desnecessário de ser relatado, mas reflete o interesse do 

poder público no local através da invenção do que seria mais adequado para o lugar sob 

o discurso do “resgate da tradição”.  Destarte, a ideia de desempacotamento da tradição 

aparece pelo termo de “resgate da cultura”, partindo do pressuposto de que a cultura foi 

ou está sendo perdida em decorrência dos processos sociais, cujas ações e estratégias 

elaboradas pelos artesãos são considerados como formas da perda de sua própria 

tradição. Ao que parece, foram as tomadas de decisões dos artesãos, em várias 

circunstâncias decorrentes desses processos, que garantiram a manutenção de sua 

tradição e o que mudou, mas não se perdeu, foi o nível de complexidade. 
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2.7 Desempacotamento da tradição 

 Pretendo, com isto, demonstrar a tradição como algo relacional, não essencial, 

onde os interesses de atores sociais dão o sentido de sua autenticidade. Desse modo, não 

podemos falar da Tradição do Alto do Moura, mas de tradições que são sentidas e 

vividas pelas experiências, estabelecidas por meio de eventos impulsionados por 

processos sociais. Seja as agências institucionais, o turismo, as interferências de novos 

atores sociais ou os projetos desenvolvidos pelo governo que compõem o cenário 

dinâmico na vida dos artesãos, ocasionam tomadas de decisões e estratégias elaboradas 

pelos artesãos para selecionarem elementos culturais para legitimarem a própria 

identidade. 

 As decisões não são tomadas de forma consciente, no sentido calculista e 

racional, mas através da experiência cotidiana, construídas relacionalmente entre os 

artesãos e pessoas de outros lugares, em determinadas circunstâncias e eventos sociais. 

Pois, em suas experiências cotidianas os atores não têm necessidade de afirmarem ou 

mostrarem o que são, nem quais são suas especificidades, mas é a partir das situações 

que lhes são postas a condição de serem através da diferenciação cultural.  

 Assim, estabelecem critérios e selecionam elementos de sua cultura (práticas, 

costumes e sentidos) para estabelecerem seu lugar no mundo, demonstrando, para si e 

para outros, a tradição baseada no passado, mas vivida em circunstâncias presentes. 

Desse modo, projetam preocupações futuras e norteando uma forma de viver a ser 

mantida para gerações futuras. Não se trata de preocupação em manter o passado, não 

há que se resgatar a cultura, pois não há perda de tradição, mas formas complexas de 

manutenção da tradição que viabilizam a reprodução cultural. 

 Não se trata de uma atualização ao modo de fazer em barro do Alto do Moura, 

no sentido de etapas sobrepostas, ainda que surjam novas técnicas e modos de 

representação ocasionadas através da seleção de elementos culturais para o 

desempacotamento da tradição, mas como ela é atualizada, através de novos eventos 

provocados por processos sociais locais e extralocais, constituindo um vasto repertório 

de modos para o desempacotamento da tradição.  

 No entanto, utilizo o termo desempacotamento como algo onde as pessoas 

acumulam experiências, práticas e sentidos que constituem as culturas no grupo e, 

eventualmente, motivadas ou condicionadas a demonstrarem qual é sua cultura ou 

tradição. Aqui, parto do pressuposto de Barth (1993) quando propõe a noção de 

“estoques culturais”, onde elementos culturais são acumulados e arranjados pelos atores 
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sociais em certas situações. Ou seja, o termo desempacotar não se trata de um “pacote” 

fechado com coisas guardadas isoladamente, mas um “pacote” onde elementos são 

acumulados e configurados em novas fórmulas através das práticas e situações 

vivenciados pelos artesãos, para desempacotar a tradição eles escolhem determinados 

elementos de sua vida de acordo com a circunstância e os atores envolvidos. 

 O caráter de seleção desses elemento não corrobora com conceito de “tradição 

seletiva”, proposto nos termos de Raymond Williams (1977), como “uma versão 

intencionalmente seletiva de um passado que molda um presente pré-estabelecido” 

(ibid, p. 115). Neste sentido, a seleção se trata de interesses políticos e converge com a 

ideia de “tradição inventada”. O que proponho baseia-se nas motivações, experiências e 

sentidos de pessoas que agem espontaneamente nas escolhas práticas da vida. 

 Ao desempacotar a tradição, as pessoas não selecionam elementos que são 

imaginados e criados de maneira instrumental para um objetivo. Como o interesse fosse 

restrito em demonstrar a outras pessoas o que são ou que querem ser, um tipíco 

simulacro. Ao contrário, desempacotam a tradição selecionando elementos presentes 

em suas formas de viver e de conceber o mundo, são elementos sentidos nas próprias 

experiências e que viabilizam meios de manutenção da tradição.  

 Justamente na seleção que escapa a ideia de uma cultura ou de uma tradição 

homogênea, rígida e essencial, pois trata de escolhas de pessoas distintas que carregam 

consigo motivos e interesses próprios sobre o grupo, sua cultura e sua tradição. Mas, ao 

selecionarem consentem em certos elementos e formas de demonstrarem o que são para 

demarcarem seu lugar no mundo. O desempacotamento da tradição, em muitas 

circunstâncias, é o principal instrumento usado pelo grupo para conduzir os próprios 

assuntos e decisões sobre ele, possibilitando estabelecer uma forma própria de 

desenvolvimento social. 

 Destarte, desempacotamento da tradição acarreta na distinção do grupo em 

relação a outros e estabelecem uma identidade baseada no sentimento de pertencimento 

ao lugar e a seu grupo. Assim, a tradição mobiliza sentimentos e noções da identidade 

do grupo, com poder de sacralizar e promover a comunhão do grupo em detrimento a 

outros, através do pragmatismo e do sentimento de pertencimento motivados pelo 

desempacotar da tradição. 
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Capítulo 3 

Entre Bonecos e Bonecas 

distinções sociotécnicas e transações de conhecimento 

 

 O panorama sociocultural, apresentados ao longo do capítulo anterior, revela a 

complexidade de dinâmicas envolvidas no Alto do Moura. São eventos promovidos por 

agências institucionais, pelo turismo cultural, pelo boom imobiliário e a fixação de 

novos atores sociais que impulsionam mudanças culturais através das tomadas de 

decisões dos atores sociais. Como intencionado, não se trata de processos abstratos 

postos diante do grupo de artesãos de maneira impositiva, mas como eventos 

vivenciados pelos atores que elaboram novas estratégias para manutenção de sua 

cultura. Busquei demonstrar como elementos culturais, decorrentes do contínuo fluxo 

culturais, são selecionados e como desempacotam suas tradições.  

 Entretanto, os elementos culturais selecionados são assentados no grupo e 

provoca mudanças culturais. Pretendendo dar conta da variedade cultural, partindo da 

perspectiva de que, nós antropólogos, “precisamos substituir essa visão fácil demais da 

homogeneidade cultural por perspectiva muito mais organizacional” (WOLF, 2003, p. 

249). Para dar conta dessa complexidade cultural, aqui pretendo demonstrar como estes 

elementos são organizados socialmente, como são formadas as variações da tradição e 

de que modo os artesãos assentam os fluxos culturais criando estoques culturais 

(BARTH, 1987, 2000a, 2005; HANNERZ, 1997).  

 Para dar conta do caráter dinâmico, variável e de constante transformação, parto 

das proposições elaboradas por Barth (2000; 2000b), quando pretende estabelecer uma 

“antropologia do conhecimento”. Aqui, não se trata apenas de uma transmissão de 

conhecimento, como forma de expor um conhecimento, mas de uma transação de 

conhecimento onde a experiência e percepção fazem parte do processo de concepção do 

conhecimento. Não pretendo, aqui, comparar modos de conceber o conhecimento, me 

interessa perceber como ele é moldado em diferentes formas reveladas nas práticas e 

concepção da cultura. Ainda seguindo o autor, considero o caráter distributivo da 

cultura e os eventos envolvendo atores sociais posicionados. 

 Partindo desta perspectiva, apresento como novas técnicas e categorias são 

utilizadas pelos artesãos através da transação de conhecimentos e dos processos sociais 

no Alto do Moura. Entre elas as produções de bonecos e bonecas se destacam e se 

diferenciam pelo processo produtivo e pelos valores estético, econômico e simbólico. 
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Enquanto os bonecos são produzidos e significados com valor artístico, pois é 

produzido singularmente, de forma manual e por apenas um artesão; as bonecas são 

reproduzidas em série por vários artesãos que se especializam em partes específicas 

integrantes das bonecas e utilizam o torno elétrico. 

 A distinção entre os modos de produção em barro é tomada como critério para 

os atores estabelecerem uma hierarquia social e a legitimidade entre as tradições, pois é 

o principal motivo de discordâncias sobre a tradição. Esta discordância é interna ao 

grupo e é a partir dele que estabelecem critérios organizacionais, sobre os quais 

discorrerei neste capítulo. Ao tempo que as discordâncias sobre a concepção da tradição 

é vivida como questão interna ao grupo, é na relação com pessoas externas ao grupo que 

são estabelecidos elementos identitários e de distinção cultural pelos artesãos. 

 Estas variações nesse pequeno grupo, ainda que fundados nas relações de 

parentesco e na vida doméstica, demonstra a cultura, não como algo abstrato ou 

coletivamente sistêmico, mas como diferenciadamente distributiva entre os próprios 

atores sociais que constituem um determinado grupo. Aqui, sigo as proposições 

desenvolvidas por Frederik Barth (2000a; 2000b), Marie-Noëlle Chamoux (1981) e 

Theodore Schwartz (1978) ao desenvolverem trabalhos acerca do caráter distributivo da 

cultura.  

 Ao propor a reconceptualização da cultura ao criticar o funcional-estruturalismo, 

em artigo intitulado como “A análise da cultura nas sociedades complexas”, Barth 

(2000a) propõe, sobre a tradição de conhecimento, a necessidade de caracterizarmos os 

padrões mais destacados; mostrar como a tradição se produz, reproduz e como mantém 

suas fronteiras; e, assim, descobrir o que a faz coerente, num sistema lógico como 

tradição de conhecimento, como o autor propõe em outro artigo sobre “O guru e o 

iniciador: transações de conhecimento e moldagem da cultura no sudeste da Ásia e na 

Melanésia” (BARTH, 2000b). 

 Para isto, parto das contribuições teóricas elaboradas por Chamoux (1981) sobre 

a transmissão de conhecimento incorporado, pois não se trata apenas de uma 

transmissão de conhecimento adquiridos por instruções, mas pelo modo de como se faz. 

Trata-se de um conhecimento prático, em que técnica e conhecimento tradicional são 

transmitidos, adquiridos e elaborados na prática. Assim, como assegura a autora, “ce 

sont en effet les rapports sociaux qui determinent très largement la transmission des 
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savoir-faire, et donc leur repartition entre les classes d'individus”13 (CHAMOUX, 1981, 

p. 73). Assim, a obtenção do conhecimento ocorre na prática e envolve distinções 

sociais no posicionamento social entre os artesãos. 

 Sob esta perspectiva, Schwartz (1978) evidencia que mesmo em pequenas 

comunidades, existem papéis individuais diversificadas que tornam as interações muito 

mais complexas, cuja distribuição de saberes e formas de experiências diversificadas. 

Desse modo, este repertório teórico permite realizar um mapeamento dos elementos 

culturais do grupo de artesãos, verificando como alguns elementos são canalizados e 

assentados num repertório cultural, em meio a elementos culturais em fluxos constantes. 

 Assim, sobre a transação de conhecimento entre os artesãos de Alto do Moura, é 

necessário perceber como eles assentam esses elementos culturais em constante fluxo 

decorrentes dos processos sociais apresentados no capítulo anterior. 

“Em alternativa a esse proceder, proponho um enfoque 
processual, que busca o sentido das concatenações técnicas a 
partir de contextos sócio-ecológico-territoriais específicos, 

não transcendendo a prática efetiva dos sujeitos – sejam eles 
humanos ou não humanos -, dando ênfase às 

intencionalidades políticas, às relações de poder e às 
necessidades de uso, bem como à confrontação de diferentes 
designers.” (MURA, 2011, p. 120) 

 Não obstante, pretendo perceber como as interferências ocasionadas pelas 

relações com turistas, com pessoas externas ao grupo e com as agências institucionais 

são incorporadas na organização interna entre os artesãos, as quais impulsionam 

mudanças sociotécnicas nas práticas de produção e de organização social do trabalho. 

Assim, estes processos sociais não são abordados apenas como ocasionadores de 

mudanças no modo de produção, mas também interfere nas relações sociais entre os 

próprios artesãos que se posicionam e são posicionados numa lógica hierárquica interna 

ao grupo. 

  

 

 

 

 

                                                 
13 Estas são de fato, as relações sociais que determinam em grande parte a transmissão de conhecimento 

e, portanto, a sua distribuição entre as classes de indivíduos. (Tradução do autor) 
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3.1 Entre bonecos e bonecas em seus modos de fazer  

 Os processos sociais interferem na própria organização social do grupo, como 

antecipado nos capítulos anteriores, ocasionam mudanças nos modos de produção das 

peças de barro, entre o modo individual e o modo em série, servindo como substrato 

cultural para os atores sociais estabelecerem distinções hierárquicas em sua forma de 

organização social. São divergências de concepções da tradição que servem como base 

para os artesãos estabelecerem critérios de diferenciação para internalizar alguém ao 

grupo e instituírem limites identitários para fora do grupo. 

 Importante clarificar que a diferenciação nos modos e técnicas de produção não 

pressupõem categorias onde os artesãos estão fixados, mas são práticas que permitem a 

mobilização dos atores entre estes modos de fazer de acordo com as circunstâncias 

sociais. Ou seja, os artesãos não pertencem a um determinado modo de fazer em barro, 

pressupondo a utilização de certas técnicas e de instrumentos para produção, estas 

técnicas e modos de fazer em barro estão postas no cenário social em que o artesão pode 

recorrer a qualquer modo de produção de acordo com seus interesses e circunstâncias 

situadas. Aqui, o conhecimento é o critério do limite para utilização de uma técnica em 

detrimento a outra. 

 Os modos de fazer em barro não são restritas ao aspecto prático da vida social, 

pois tem implicações simbólicas sobre a organização e vidas dos artesãos. Seus 

interesses e motivações para utilizarem determinada técnica acarretam em níveis de 

prestígio social, de valoração econômica e simbólica de suas peças e, 

consequentemente, de ascensão econômica.  

 Suas decisões sobre a utilização destas técnicas podem ser norteadas por vários 

aspectos da vida social, pois implica na posição social que pode se estabelecer. Assim, 

apresento os dois modos de fazer e quais suas implicações na vida social dos artesãos. 

Parto das concepções apresentadas por estas pessoas que utilizam categorias e conceitos 

próprios, de modo a conceber seus modos de significação e concepção sobre diversos 

aspectos da vida. 

 Enfim, não se trata de estabelecer uma relação semântica entre arte e artesanato, 

pois não são categorias entendidas pelos artesãos em questão. Desse modo, a 

diferenciação está baseada no modo de produção de artesanato, cuja categoria ‘arte’ não 

aparece como repertório nos discursos ou concepção dos artesãos. Aqui, outras 

categorias serão utilizadas a partir da distinção dos modos de produção e desenvolvidas 

pelos artesãos. 
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3.1.1 Do modo de fazer individual: os artesãos de bonecos e de pecinhas 

 Antes de criar as próprias peças, Vitalino via sua mãe produzir panelas de barro 

e outros utensílios domésticos, esta já teria prendido com sua avó. Foi a partir do 

conhecimento de manipular o barro que esse artesão iniciou as produções de bonecos 

que representava situações vividas pelas pessoas de seu cotidiano. Também foi o 

primeiro a romper com os padrões de peças produzidas pelos artesãos, escapando dos 

modelos de peças Vitalino destacava-se como único artesão a fazer novos modelos e 

criar novo estilo em barro. Embora, suas primeiras peças fossem a imagem de um boi, 

foi através dos modelos onde personagens eram postos em situações sociais que o 

artesão foi reconhecido com destaque.   

 Importante perceber que ao se instituir e difundir o estilo figurativo, distinto dos 

modelos e estilos dos utensílios domésticos, estes tipos de peça continuam sendo 

produzidos por determinados artesãos, ainda que em menor quantidade. Saliento ainda 

que, as peças de utensílios domésticos não carregam o sentido de ser um produto do 

Alto do Moura, este aspecto é específico aos bonecos de barro que também são 

denominados como os ‘bonecos de Vitalino’, ainda que nem a peça ou o modelo tenha 

sido criado pelo artesão. 

 Vitalino produziu suas peças à mão com utilização de matérias-primas (barro, 

água e lenha), de instrumentos manuais (faca pequena, palitos de madeira, tablado de 

madeira para apoiar peças e outros materiais pequenos) e de equipamento para queima 

(forno à lenha). Estes recursos estão expostos na Casa-Museu Mestre Vitalino, cujo 

filho Severino Vitalino continua produzindo peças em barro utilizando os mesmos tipos 

de recursos e método de produção do pai (imagem 26). 
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(I) Severino produz peças. Na frente do artesão está as duas principais matérias para 

produção, o barro, envolvido num pano umedecido e um saco plástico, e a água numa 

bacia. Na fotografia, no canto direito estão expostos os instrumentos utilizados por 

Vitalino. 

(II) Instrumentos pertencidos ao mestre Vitalino. No canto esquerdo da imagem, 

criações de Severino estão expostas para secarem e, assim, poderem ser queimadas. No 

quadro central superior, uma peça completa e complexa criada por Severino, pois é 

composta por vários bonecos e com muitos detalhes. No quadro central e direito, a bacia 

de barro utilizada por Vitalino para armazenar água para suas criações; ao lado, um 

pedaço de madeira com instrumentos (palitos e faca) utilizados pelo mestre; mais ao 

canto direito, um fardo de barro, envolto por um pano úmido, é mantido no canto e 

trocado por outro, à medida que Severino utiliza. 

(III) Foco da placa indicando o recanto da sala com os instrumentos utilizados por 

Vitalino. 

(IV) As peças de Severino são mantidas junto aos instrumentos utilizados pelo seu pai. 

Na fotografia, no canto superior direito está a peça completa e complexa indicada na 

primeira fotografia. Do quadro esquerdo central até o canto inferior direito, estão as 

I II 

III IV 

Imagem 26. Prancha com fotografias do espaço de criação do mestre Vitalino. Autoria própria. 26-9-2013. 

Acervo do autor. 
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criações de Severino. Seguindo esta sequência: “o caçador de gatos maracajá”, primeira 

criação figurativa de bonecos numa situação; “a rendeira”; “vaqueiros”; “vaqueiro 

derrubando o boi”; e “o capeta dando cachaça para mulher bêbada”. Todas esta peças 

são recriações feitas por Severino, baseadas nas criações de Vitalino. 

  

 Ao se mudar para o Alto do Moura, vários artesãos aprenderam e continuaram 

com o estilo figurativo de Vitalino, reproduzindo e criando novas situações sociais 

representadas nas peças. Ainda que denominados como seguidores, estes artesãos não se 

limitaram a reprodução de modelos de peças, continuaram a seguir o estilo figurativo 

criando novos padrões de peças. Dentre estes artesãos contemporâneos de Vitalino, 

Manuel Eudócio continua representando situações de antigos folguedos que aconteciam 

no Alto do Moura, como o maracatu e o reisado; enquanto Elias Santos tem como 

principal obra a representação de “São Jorge matando o dragão”; e Luiz Antônio que 

produz peças referentes à profissões modernos, como “o fotógrafo” e “o eletricista”. 

 O conhecimento desse modo de fazer em barro, não restringiu aos seus 

contemporâneos, foi passado as gerações seguintes através da experiência em relações 

parentais em ambientes domésticos. São pais, filhos e amigos que através do convívio, 

da prática e das orientações transitaram conhecimentos sobre a produção, cujas 

experiências e técnicas são trocadas no cotidiano doméstico.  

 Em certa situação estava na casa atelier de Marliete Rodrigues e durante nossa 

conversa, sua sobrinha chegou para mostrar a ela três bonecas que havia produzido 

individualmente. Marliete analisou e elogiou os detalhes das bonecas e deu alguns 

recipientes para que sua sobrinha pudesse pintar suas bonecas de forma detalhada. Estes 

recipientes eram fracos para ‘remédios em gotas’ que havia adaptado a parte de 

gotejamento por tinteiros de caneta, de modo a obter maior precisão e controle na 

aplicação da tinta. 

 Em outro caso, Manuel Eudócio relatou que algumas vezes produzia com 

Vitalino e Zé Caboclo, cada um fazia suas próprias peças, mas em um mesmo espaço. 

Numa dessas ocasiões, Vitalino duvidou que Zé Caboclo pudesse fazer uma peça com 

uma parte suspensa, devido ao peso do barro. Assim, em outra ocasião Zé Caboclo 

havia conseguido realizar o feito com a utilização de arame, logo Vitalino se 

surpreendeu e incorporou o material para produzir suas peças. 

 Por fim, um último caso merece relato, trata-se incorporação do forno elétrico 

que foi instaurado, especificamente, na casa atelier Zé Caboclo através da capacitação 
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organizado pelo SEBRAE14. Nesta situação artesãos de uma mesma geração se 

propuseram a construir, com auxílio logístico do órgão, um forno elétrico no terreno 

pertencente à família. O forno elétrico foi divulgado como equipamento sob o discurso 

ambiental, pois não emitiria tantos gases (principalmente o CO²) ofensivos à atmosfera. 

No entanto, ainda que realizado algumas queimas de peças neste equipamento, o 

equipamento não é utilizado por “não queimar bem as peças”, afirma Paulo Rodrigues 

(artesão e filho de Zé Caboclo). 

 O conhecimento é transacionado entre os atores sociais através da experiência e 

da demonstração, tanto em relação a pessoas da mesma geração como de gerações 

diferentes. Por meio de experiências os atores testam, incluem e excluem elementos 

práticos que servem como substratos constitutivos do conhecimento. Não se trata de 

‘reelaborar’ ou ‘resiginificar’ o conhecimento, mas de um processo de elaboração do 

conhecimento. Mesmo com as variações na seleção de maios para produção, estes 

artesãos mantêm o estilo figurativo criado por Vitalino. Afinal, o processo de 

elaboração do conhecimento decorre da motivação de criar e experimentar meios que 

facilitem ou viabilizem a produção dessas peças. 

 Assim, mesmo que cada artesão crie situações variadas, todos seguem o estilo 

figurativo de Vitalino. No entanto, ainda que possam reproduzir a mesma situação 

variadas vezes, cada peça é diferenciada pelo fato de não conseguirem reproduzir 

identicamente. Segundo os artesãos o fato de uma mesma pessoa iniciar o processo de 

produção na argila até a queima, faz com que os bonecos sejam diferenciados, pois os 

detalhes dos olhos, das mãos ou o modelo das vestimentas não sejam idênticos uns aos 

outros. 

 Enquanto a produção dos bonecos requerem maior grau de complexidade de 

detalhes e maior tempo despendido para produzir uma peça, este mesmo modo de 

produção é utilizado por aqueles que produzem suvenires. Este é produzido em larga 

escala, ainda que de maneira manual, para dar conta do mercado massivo de 

escoamento dessas peças. Como demonstrado no capítulo anterior, os suvenires são 

produzidos pela grande maioria de artesãos que tem como principais modelos as 

‘galinhas’ e as ‘bonecas’ (ver imagem 22 no segundo capítulo). No entanto, entre estes 

dois modelos, apenas as ‘galinhas’ são produzidas por este modo de produção, pois as 

‘bonecas’ são reproduzidas em série. Esta distinção ratifica a perspectiva aqui utilizada 

                                                 
14 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
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de que a distinção sociotécnica está relacionada pelos modos de produção e não pelas 

peças. 

 No entanto, há de considerar os graus de complexidade e o tempo despendido 

como critérios primários para estabelecer a valoração das peças. Estes critérios são 

tomados, apenas, como base estimativa do valor da peça, pois ainda há de agregar o 

valor simbólico da autoria e a circunstância em que é comercializada. Quando 

comercializados os bonecos, refere-se a poucas unidades de bonecos, entre dois e dez, já 

os suvenires são comercializados em dezenas ou centenas peças. 

 Contudo, se tratando de pequena produção ou de grandes quantidades, estas 

peças são produzidas individualmente e de modo, estritamente, manual cujas produções 

convergem na utilização dos mesmos meios de produção. Aqui, a distinção entre os dois 

tipos de peças, bonecos ou suvenires, está no valor simbólico e comercial em que são 

imbuídos. Além disso, os artesãos que recorrem a este modo de produção podem ser 

classificados como fazedores de bonecos ou, em casos específicos, como mestre. 

Categorias que me deterei mais adiante, o que importa aqui é o fato da manutenção de 

um conhecimento relacionado ao modo de produção individual (imagem 27).  
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Imagem 27. Prancha da produção individual. Autoria própria. 26-9-2013. Acervo do autor. 
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(I) Canto para produção de peças utilizado por Severino na sala da Casa-Museu Mestre 

Vitalino. Severino utiliza o chão como apoio para produzir suas peças. Na fotografia, 

acima de Severino estão dois cartazes que o artesão ganhou, num está escrito um poema 

intitulado “As mãos de Vitalino” de Rafael Barros; o outro são fotografias de políticos e 

artistas em visitas à Casa-Museu. No canto direito, os instrumento utilizados por 

Vitalino são expostos e as peças de Severino também são postas juntas.   

(II) Modelagem o corpo da peça. Na imagem, no canto superior direito as mãos do 

artesão em movimento modelam o corpo da peça. No canto inferior esquerdo, fardo de 

barro - utilizado pelo artesão que retira pequenas quantidades para modelar partes a 

serem agregadas – envolvido com um pano úmido, para manter a matéria umedecida e, 

mais abaixo, saco plástico para não ressecar o barro. 

(III) Artesão furando o corpo para acoplagem de partes da peça. No canto esquerdo 

abaixo, o barro mantido envolto pelo pano umedecido e, ao centro, parte da sandália de 

Severino. No terço central, o artesão fura o corpo da peça para agregar outras partes 

componentes. 

(IV) Acoplagem das pernas ao corpo da peça. O artesão acopla ao corpo uma perna da 

peça modelando. 

(V) Modelagem da cabeça. Depois de modelada a cabeça em outro pedaço de barro, o 

artesão agrega esta ao corpo realizando movimentos para alisar as partes da peça, assim, 

retirando texturas. Entre o canto esquerdo central e o quadro central da fotografia, está 

um fardo de barro mantido envolto por um pano umedecido para não ressecar. 

(VI) Detalhes da cabeça. Com a utilização de um palito, desenha olhos e boca na peça. 

(VII) Acabamento da peça. Em outro ângulo, no canto inferior e o quadro central 

Severino utiliza uma faca para alisar, raspando sutilmente todo corpo da peça. No canto 

esquerdo, central e superior, outras peças estão expostas para secagem. No canto direito, 

o fardo de barro envolto.  

(VIII) Queima da peça. Na imagem, no canto esquerdo e central Severino adiciona 

pedaços de lenha para aumentar o grau da temperatura. A queima é iniciada pela manhã 

com o posicionamento das peças na parte superior do forno. Depois de colocar as peças, 

acende o forno com pouca lenha, de modo a esquentar as peças sem queimar, caso 

contrário pode estourar as peças devido à alta temperatura. O mantém aquecido durante 

todo o dia com a inclusão de pedaços de lenha. No final da tarde, maior quantidade de 

lenha é colocado para aumentar a temperatura e queimar até o início da madrugada. 

Depois de queimadas, as peças são pintadas para comercialização ou exposição. 
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3.1.2 Do modo de fazer em série: os artesãos de bonecas e utensílios 

 Em todos os núcleos familiares está presente uma divisão social do trabalho, 

embora que, vale ressaltar, esta divisão é apenas presente entre os artesãos que buscam 

reproduzir peças em larga escala e em menor tempo, especialmente motivados por 

interesses econômicos. Estes são os artesãos de bonecas. Aqui, diversos artesãos 

mantêm interdependência com outros artesãos de núcleos familiares distintos, através de 

uma cadeia produtiva para reproduções de peças idênticas, geralmente, de forma 

mecânica, onde cada indivíduo tem determinada função neste sistema de 

reprodutibilidade técnica.  

“Com certeza dá para fazer na mão. Só que nós, para adiantar 
a produção, o torneiro faz esse corpo no torno. É porque 
enquanto a gente, tipo assim, forma vinte em duas horas, em 

meia hora ele faz as vinte. Quer dizer, mediante os pedidos 
que nós temos, que às vezes torna-se até grande, favorece 

muito, ajuda na produção. Aliás, quando comecei fazer, criei 
elas foi na mão, tudo na mão. Isso aqui foi o que mudou a 
cara do Alto do Moura, essas aqui. Ninguém nunca inventou 

peças que ajudassem tanto o Alto do Moura no todo. Até 
pessoas de fora que nunca mexeram em barro, hoje em dia 

vivem fazendo.” (Luíz Galdino, artesão de bonecas, 2-11-
2010) 

 As ‘bonecas’ referidas são produzidas em massa pelos artesãos através da 

organização do trabalho em série, em que cada um faz uma parte da peça seguindo uma 

divisão social do trabalho. Assim, enquanto um artesão produz o corpo da peça no torno 

elétrico, outro fixa os membros superiores e a cabeça da peça adicionando detalhes, um 

terceiro é encarregado da queima, enquanto outro, geralmente mulheres, pintam as 

peças. Ainda que a característica serial neste modo de produção seja importante para 

diferenciar do modo de produção manual, a utilização do torno elétrico funda essa 

distinção entre os modos de produção. 

“O torneiro tem a habilidade de pegar o barro e fazer pote, 

fazer jarro, fazer qualquer coisa assim naturalmente. A gente 
dá o toque, cria a peça e diz dá pra sair no torno? Aí eles vão 
lá e, saindo de acordo à exigência, a gente começa mandar 

fazer mais.” (Luíz Galdino, artesão de bonecas, 2-11-2010) 

 Desse modo, para acelerar as produções das peças, estes artesãos recorrerem ao 

método serial e incluem a atividade do torneiro que, antes, se restringia à produção de 

utensílios domésticos. O modo de produção em série é diretamente vinculada as 

atividades dos atravessadores, principais motivadores para manutenção e escoamento 
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deste modo de produção. Todos os modelos produzidos neste modo de produção são 

comercializados como suvenires, cujas principais formas de escoamento ocorre, além 

das atividades dos atravessadores, pelo consumo dos kitschturistas.  

 Sabendo quais processos impulsionam e viabilizam a manutenção deste modo de 

produção, resta saber como ele desenvolveu no Alto do Moura. Não há consenso sobre 

quem iniciou a produção dessas bonecas, mas há basicamente duas versões sobre a 

incorporação dessas peças ao repertório de tipos produzidos por estes artesãos. Uma 

versão apresenta que as bonecas foram levadas ao Alto do Moura pelos artesãos Moacyr 

e Bernardo que viram um modelo de boneca em Minas Gerais. Aqui, os artesãos 

tentaram copiar esta peça e criaram um modelo de boneca diferente da que tinham visto, 

assim outros artesãos viram este novo tipo e começaram a copiar o modelo, mas com 

características diferenciadas.  

 Em outra versão, o artesão Luiz Galdino é quem teria criado o tipo de peça, cuja 

versão é endossada pelo próprio artesão, e elaborado diversas variações de bonecas. 

Este artesão é o principal referencial da produção dessas bonecas e teria difundido este 

modelo ao receber visitas de outros artesãos em sua casa atelier que observavam suas 

produções para copiar suas peças. Desse modo, o artesão justifica certo isolamento 

quando está produzindo, pois é o artesão mais difícil de ser contatado. Durante minha 

pesquisa em campo só consegui ter acesso a ele durante um dia, depois de várias 

tentativas anteriores e posteriores a esse encontro. 

 Nas duas versões, não importando a verdadeira, a inclusão das bonecas constitui 

mais um tipo de peça figurativa, que podem ser situacionais ou representativas de seres 

ou objetos, incluído no repertório de modelos produzido pelos artesãos. Assim, as 

bonecas mantém o caráter figurativo, o que muda é o modo de produção à partir da 

organização em série e inclusão da atividade do torneiro, possibilitando variações 

temáticas sobre o padrão das bonecas. 

 Vários modelos de bonecas são criados pelos artesãos, ainda que mantém um 

padrão básico do corpo torneado no equipamento elétrico. São produzidas a partir do 

modelo torneado com auxílio do torno elétrico, cujos artesãos elaboram padrões 

diferentes ao modelar e anexar à base, formas e posições variadas de braços, da cabeça e 

de adereços constitutivos nessas peças. Ainda que apresente variações (imagem 28), 

suas criações são produzidas para reprodução, não tendo caráter singular ou de 

exclusividade. 

   



85 

 

 

 

(I) Acabamento no modelo ‘nêga maluca’. O artesão retira o excesso de barro em toda 

peça, de modo que facilita a pintura da boneca após sua queima. Na imagem, no canto 

inferior direito o artesão dá o acabamento da peça e expõe ao sol para secagem. No 

canto inferior esquerdo são modelos da ‘nêga maluca’ depois de queimadas e com os 

cabelos, feitos com arame, já pintados. No canto superior esquerdo, estão latas de tintas, 

utilizadas para a pintura da peça, e um caixote para o transporte das peças.   

(II) As ‘Namoradeiras’. Modelo mais produzido pelos artesãos de bonecas. 

(III) As ‘Olívias’. São expostas em prateleiras junto a outros modelos de bonecas. Na 

imagem, estão no terço central, são as menores e mais estreitas na prateleira. 

II III 

I 

Imagem 28. Padrões de bonecas. Autorias próprias. (I) 2-11-2009; (II) 9-8-2014; (III) 9-6-2008. Acervo do 

autor. 
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 Entre os padrões de bonecas mais produzidos no Alto do Moura, estão a ‘nêga 

maluca’ a ‘namoradeira’ e as ‘olívias’. Tais padrões são modificados periodicamente, 

pois dura pouco tempo no mercado, como o modelo da “nêga maluca” que apresenta 

baixo grau de escoamento, devido ao mercado saturado. Enquanto o modelo 

‘namoradeira’ continua em constante processo de produção e escoamento, além de 

outros modelos que são inventados para manutenção deste modo de produção. Aqui, a 

demanda do mercado para estas peças é que determinam quais os modelos a serem 

mantidos em larga produção pelos artesãos. 

 Durante minha pesquisa para elaboração do trabalho final na graduação, os 

artesãos me apontaram a diminuição da produção das bonecas a ‘nêga maluca’ pela 

pouca demanda do mercado. Alguns demonstraram preocupação sobre a saturação desse 

tipo de peça, como marco final da produção das bonecas. No entanto, durante a pesquisa 

para o mestrado pude detectar outras variações de bonecas, não caracterizando o fim da 

produção desse tipo de peça, mas motivando a criação de outros modelos baseados no 

tipo de bonecas. Ainda foi possível perceber que não acabou a produção do modelo 

‘nêga maluca’, o que houve foi a diminuição de sua produção e escoamento. 

 Destarte, com isso apreendi que não se trata de modelos sobrepostos durante 

determinados períodos, mas de modelos e tipos de peças que são criadas e armazenadas 

no repertório de possibilidades de produção, como verdadeiros “estoques culturais” 

(BARTH, 1993). Esta perspectiva acumulativa também pode ser observada no modo de 

produção, pois quando Vitalino cria o modelo figurativo, não extermina as produções de 

utensílios domésticos em barro, mas cria outro tipo de peça baseada no estilo figurativo. 

Este fato possibilitou que uma atividade, até então, específica na produção de utensílios 

domésticos de produção, fosse incorporado na cadeia produtiva de bonecas, como a 

inserção do torneiro neste modo de produção.  

 A diferença básica abordada aqui, não está nos tipos de peça apenas, nem estrita 

ao modo de produção, mas na relação entre estas duas dimensões da produção em barro. 

Assim, não me detenho ao modo das produções de utensílios domésticos por não se 

tratar da produção de peças figurativas, característica dada ao Alto do Moura como 

centro de artesanato figurativo. É estilo figurativo que caracteriza e diferencia o Alto do 

Moura como lugar diferenciado em relação a outros lugares que há produção em barro. 

Mesmo as bonecas serem produzidas com método diferente e em outro padrão, está 

incluída no estilo figurativo. 
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 Ainda assim, deve-se considerar a produção dos utensílios domésticos que foi 

mantida mesmo com a dimensão e difusão do estilo criado por Vitalino, cuja técnica foi 

incorporada também na produção de peças figurativas. No entanto, o caráter de 

produção em série é específico da produção das bonecas, já que na produção de 

determinadas peças (panelas, jarros, potes) como utensílios domésticos a utilização do 

torno elétrico não acontece numa determinada etapa produtiva. Em relação aos 

utensílios domésticos, a produção de panelas, jarros ou potes é realizada por um único 

artesão que modela toda a peça no torno elétrico, não se tratando de uma etapa de 

produção, pois é no próprio ato de modelar no torno elétrico que o artesão finda a 

produção da peça.   

 Assim, os modos de produzir panelas, bonecos ou bonecas consistem em 

elementos culturais que são acumulados, através das experiências dos artesãos, e 

armazenados em “estoques culturais” (BARTH, 1993) que permitem a formação e 

elaboração de novas formas de produção e organização social, mantendo o caráter 

mutável em constante fluxo. Aqui, tanto elementos da produção de utensílios 

domésticos como na produção de bonecos, são selecionados para o aperfeiçoamento das 

produções em série das bonecas. O fato de surgirem novos tipos de peças ou outras 

formas de produção não excluem os modos anteriores, estas variações são acumuladas e 

elaboradas, situacionalmente, através das experiências dos artesãos.      

. Não obstante, em processo inverso a perceber modos de fazer como elementos 

constitutivos da tradição, como homogeneidade formal, variações de tradição são 

permitidas desde que não se deixe de fazer as peças ao modo daqueles que legitimam 

sua tradição. Assim, Graburn (1974) afirma que “como estranhos podemos não gostar 

de tais fenômenos ou lamentar a ‘perda da tradição’. Mas isto também é tradição”. 

Ainda seguindo as orientações propostas pelo autor, há de considerar que as bonecas e o 

modo de produção significam elementos da tradição relacionalmente, como exemplos 

em relação aos etnoturistas ou aos kitschturistas, cujos valores das peças e legitimação 

dos modos de fazer variam. 

 Em relação às bonecas, tanto servem como suvenires como podem ser 

compreendidas enquanto “artes turísticas” (ibid), por serem produzidas e interferidas, 

diretamente, pelo consumo turístico. Aqui, o que varia é o significado imbuído a elas 

pelos turistas, podendo ganhar o caráter de lembrança de um lugar, de uma ocasião, de 

uma companhia, de um grupo social ou, ainda, simbolizar uma obra artística. No 

entanto, segundo Silverman (1999), pode-se assegurar que estas “artes turísticas” 
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aderem aos princípios tradicionais e temas culturais elaborados pela própria 

comunidade, à medida que expressam mudanças e noções contraditórias do indivíduo 

na conjuntura entre a tradição e a modernidade.  

 Desse modo, tanto as peças como o modo de produção em série representam 

uma variação da tradição, cujos artesãos recorrem a meios modernos para manterem 

suas produções e vínculo com o fazer em barro. Além disso, o modo de produção em 

série representa a coletividade do grupo por envolver vários artesãos para produzirem 

cada peça. Se nos bonecos, cuja individualidade é uma característica marcante, é na 

produção de bonecas que vários artesãos se mobilizam, caracterizando o modo de 

produção de uma coletividade.  

 Nas casas ateliês em que artesãos utilizam deste modo de produção, pessoas de 

várias famílias convivem no mesmo espaço. Numa determinada situação, observei que 

na casa atelier Terezinha Gonzaga vários artesãos exerciam determinadas funções 

produtivas. Ali se encontravam dois filhos da artesã Terezinha, um artesão de outro 

núcleo familiar e a presença do entregador de barro. O entregador adentrou o espaço do 

atelier com alguns fardos de barro e alertou que, caso necessitassem de mais barro para 

semana seguinte, antecipassem o pedido, pois precisaria arrumar um ajudante para 

poder fazer a entrega. Assim, entregou os fardos ao artesão externo à família que logo 

se prontificou em juntar os fardos ao misturá-los batendo-os no chão, formando uma 

extensa massa de barro que maleava a medida que era friccionada. Pedaços dessa massa 

eram são levadas até o filho Gilliard Gonçalves que torneava aquela massa, formando 

uma forma cilíndrica e sem texturas. Enquanto que o outro filho utilizava uma mesa 

para envolver as formas torneadas em pedaços de plásticos para que não ressecasse a 

matéria. 

 Esta situação ilustra o envolvimento de diversos artesãos vinculados ao modo de 

fazer em série, essas relações envolvem pessoas de diferentes núcleos familiares que 

atuam em diferentes funções produtivas. Justo pelo caráter de coletividade e capacidade 

de mobilização social que este modo de produção acarreta no envolvimento de mais 

pessoas com o modo de fazer em barro. O modo de produção em série (imagem 29), ao 

vincular mais pessoas nas produções em barro, viabiliza a continuidade e manutenção 

da tradição através da rede de relações sociais entre os artesãos.  
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Imagem 29. Prancha com etapas da produção em série. Autoria própria. 2014. Acervo do autor. 
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(I) Artesão preparando o barro. O artesão bate o barro constantemente, às vezes 

umedece, de modo que a matéria prima não endurece. O barro está sobre uma lona de 

plástico para que, o barro que não for utilizando no momento, seja envolvido no plástico 

para não ressecar. 

(II) Modelagem no torno. O artesão torneia o barro utilizando o torno elétrico. No canto 

direito da imagem, alguns moldes, já torneados, são envolvidos com um pano 

umedecido para não ressecar.  

(III) Transporte dos “corpos”. O artesão utiliza o carro de mão para transportar 

quantidades de moldes torneados entre as casas ateliês. Na imagem, esses moldes estão 

envolvidos com plástico para evitar ressecamento.  

(IV) Acabamento do “corpo”. Ao receber os moldes, o artesão retira o excesso de barro 

que fica na parte inferior do molde, para evitar a quebra da peça ao queimar. Na 

imagem, enquanto alguns moldes são expostos ao vento, outros continuam envolvidos 

no plástico, evitando o ressecamento. Depois inverte o processo entre os moldes.   

(V) Modelagem da cabeça. A cabeça é moldada com olhos, bocas e outros detalhes 

variáveis por cada artesão, e é agregada sob a matéria. Na fotografia, entre os braços 

está uma bacia com água que é utilizada para moldar, evitando o ressecamento da peça. 

(VI) Modelagem dos braços. Outro artesão modela os braços e agrega à peça mais 

detalhes para compor o corpo da boneca. O artesão também utiliza de uma bacia com 

água que, na fotografia, está ao lado do artesão sobre a mesa. 

(VII) Secagem das bonecas. Após todas as partes componentes da peça, serem moldadas 

e agregadas ao corpo das peças, esta é exposta ao sol para secar. 

(VIII) Queima das bonecas. Após a secagem, as peças são queimadas e pintadas com 

detalhes. 
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3.2 Categorias nativas: mestres, quase mestres e artesãos 

 A distinção entre os modos de produção individual e em série são significados 

como demarcadores de distinções sociais entre os artesãos do Alto do Moura e servem 

como fundamentos para classificar tipos de artesãos em categorias próprias, signos que 

acarretam graus de prestígio social e de valoração das peças. Estas categorias existem a 

partir de práticas e discursos elaborados pelos próprios artesãos com caráter relacional e 

situacional. Ou seja, o posicionamento dos atores nessas categorias não é estabelecido 

essencialmente como formas fixas ou imutáveis, mas são de fato acionadas nas 

experiências dos artesãos, cujos posicionamentos podem variar de acordo com os atores 

envolvidos em variadas circunstâncias. 

 Trata-se de três categorias que os artesãos utilizam: mestre, quase mestre e 

artesãos. Estas categorias contemplam dois aspectos da vida social que dão sentido 

prático e simbólico a elas, o aspecto classificatório a partir da relação entre o artesão e 

seu tipo de produção, e o aspecto de modos de transação do conhecimento que 

posiciona os atores numa lógica de organização social, com expectativas práticas e 

simbólicas. Para isto, parto da perspectiva processualista para contemplar as variações 

culturais de modo cumulativo e como são incorporados elementos culturais em fluxos, 

através da análise sobre as transições de conhecimentos entre os artesãos.  

 Para isso, compartilho da abordagem utilizada pelo antropólogo Manuel de Lima 

Filho (2012), em seu artigo “A arte de saber fazer grafismo nas bonecas Karajá”, onde 

demonstra como o ato de produzir bonecas está inserida em contexto sócio-ecológico-

territorial específico e imbricada em dinâmicas de poder relacionados à produção, 

significação e circulação. Neste trabalho, a partir dos dados coletados para elaboração 

do inventário para registro desse saber fazer, o autor discorre sobre como variações no 

modo de produção, como tamanhos maiores e diferentes padrões, são incorporados no 

repertório produtivo dos Karajá. Assim, a chave do trabalho está na diferenciação entre 

as pessoas que fazem as bonecas e as “boas ceramistas”, esta categoria é utilizada para 

diferenciar aquelas mulheres que produzem e se mantêm numa posição social superior. 

 Ao categorizar as “boas ceramistas” o autor considera alguns aspectos da vida 

social que caracterizam estas ceramistas, esta definição interliga arte, relações de 

gênero, saber tradicional, inovação e prestígio. Assim, Lima Filho demonstra como 

padrões tradicionais são seguidos e como são incorporados novos elementos acrescidos 

pela criatividade individual, estes dois aspectos caracterizam distintivamente as “boas 

ceramistas”. Estes aspectos são decorrentes de novas situações e interesses para 
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valoração das bonecas, ocasionadas pelos contatos do grupo com pessoas e espaços 

externos ao grupo.  

 Desse modo, “(...) ao reproduzir os padrões que lhes foram repassados pela 

tradição, ela contribui para a continuidade da afirmação de uma identidade Karajá e 

ocupa o seu papel tradicional como reprodutora do mundo simbólico.” (LIMA FILHO, 

2012, p. 68). Mantêm, assim, uma relação semântica entre tradição e criatividade aceita 

internamente pelo grupo, cujos aspectos considerados para caracterizar as “boas 

ceramistas” são interligados entre arte, relações de gênero, saber tradicional, inovação e 

prestígio. Estes aspectos, com exceção da relação de gênero, também são utilizados 

pelos artesãos como critérios de classificação dos artesãos em categorias.  

 Ainda nesta perspectiva, Carla Dias (2013) apresenta o caso das paneleiras de 

Goiabeiras, no trabalho intitulado “A produção de si na fabricação de objetos 

materiais”, onde buscou observar a relação de produção e apropriação das panelas sob 

dimensões sociais de significação, “percebendo processos técnicos que envolvem a 

manipulação da matéria (físico-química) como processos sociais, produtos de uma 

dinâmica de interações” (ibid, p. 193). A autora apresenta uma perspectiva processual, 

na qual demonstra como processos sociais interferem nos padrões das panelas de barro 

através da materialização da cultura realizada pelas mulheres paneleiras.  

 Segundo Dias, é a partir do registro no Livro dos Saberes, referente ao 

patrimônio imaterial do Iphan, quando iniciou “uma escrita que modificou o modo de 

olhar as coisas feitas, fabricadas nos escondidos quintais e terreiros, dos objetos 

reconhecidos como tradicionais” (ibid, p. 194). Assim, a autora divide o texto em três 

tempos entre antes, depois, e ainda depois (utilizo dos termos intitulados 

seccionalmente pela autora), demonstrando como as panelas são modificados em 

sentidos e formas através de processos sociais, incluindo o fazer num campo de disputas 

simbólicas. Entretanto, conclui que mesmo com variações este fazer representa, antes de 

tudo, uma identidade coletiva, aspecto este que corroboro no caso dos artesãos.  

 Ainda que ambos os trabalhos deem conta das consequências de processos 

sociais, nos respectivos modos de produção, não contemplam a dimensão transicional 

do conhecimento ou como as mudanças de padrões são imbuídas no repertório de 

produção em cada grupo nas interações sociais. Desse modo, sobre as transições de 

conhecimento, parto das elaborações propostas por Fredrik Barth (2000b), no artigo 

sobre “O guru e o iniciador”, onde demonstra, a partir de insights, como acontece a 

moldagem da cultura através de transações de conhecimento. Para isto, parte de uma 
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análise comparativa entre o papel do iniciador na Nova Guiné e o do guru em Bali e 

como tradições de conhecimentos são transmitidas.     

 Neste artigo, o autor estabelece distinções entre as práticas, significados e 

prestígios do ‘guru’ e do ‘iniciador’, demonstrando os atos de ‘ensinar’ ou ‘ocultar’ o 

conhecimento como “modalidades de gerenciar o conhecimento na interação social” 

(ibid, p. 144).  Para isto, utiliza das duas categorias, ‘guru’ e ‘iniciador’, não como 

forma de apresentar uma estrutura funcional, mas sim, como “fontes de duas economias 

informacionais basicamente distintas, através da identificação das pressões que 

direcionam os esforços intelectuais daqueles que assumem esses dois papéis muito 

diferentes” (ibid, p. 146). Aqui, não se trata de um sistema de economias simbólicas, 

nos termos de Bourdieu, baseado na reciprocidade, mas numa economia baseada na 

retribuição de quem recebe em relação a quem dá, na forma de reconhecimento e de 

respeito.  

 Assim, o autor estabelece uma análise interacional de como ocorre a transação 

do conhecimento, baseada nas práticas e sentidos estabelecidos situacionalmente. Aqui, 

a posição social envolve transformações e trocas de valores por meio de substâncias de 

conhecimentos que são gerenciadas ‘para cima’ ou ‘para baixo’ conforme o 

posicionamento do ator. Barth ainda demonstra como estes movimentos são gerenciados 

nos dois casos específicos e como, através do gerenciamento, são estabelecidas posições 

sociais através do ensinar ou ocultar o conhecimento. 

  Desse modo, utilizo as noções de gerenciamento do conhecimento ‘para cima’ e 

‘para baixo’, para demonstrar como os artesãos são posicionados nas categorias. Há de 

considerar que, embora as posições sociais são ocasionadas pela relação entre mestre e 

artesão, outra variação (quase mestre) requer expectativas específicas no caso dos 

artesãos, cujos movimentos e gerenciamento do conhecimento são equiparados como 

entre mestre e artesão, mas simbolicamente não corresponde ao mesmo prestígio e 

legitimidade relacionado ao mestre.  

 Além disso, há de considerar que se trata de uma transmissão de conhecimento 

incorporado (CHAMOUX, 1981), cuja técnica utilizada e o conhecimento adquirido 

são incorporados de modo a estabelecer distinções entre os que detêm mais ou menos 

conhecimento. Aqui, a transmissão do conhecimento ocorre de modo sutil e não 

intencional ou direcionado a determinados artesãos, mas através das práticas do fazer 

em barro, cujos modos e resultados são percebidos e incorporados como algo que deve 
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ser seguido ou referenciado. Assim, estabelecendo distinções sociais entre quem gera, 

quem elabora e quem adquire o conhecimento. 

 Destarte, distinção entre as categorias são baseadas, basicamente, na relação de 

transações de conhecimentos entre mestre e artesão, no entanto, são três as categorias 

utilizadas pelos artesãos, denominadas como: mestre, quase mestre e artesão. A 

categoria quase mestre se destaca por ser um termo elaborado por mim relacionalmente 

com os artesãos, através de conversas informais, entrevistas e discursos realizados em 

reuniões da associação dos artesãos (AABMAM). Este termo serviu para 

estabelecermos um lugar terminológico, mas com eficácia prática, que não era 

contemplado com as categorias de mestre e de artesão.  

 Num primeiro momento, utilizei o termo artista, mas por não haver, entre os 

artesãos, sentido de distinção entre arte e artesanato, o termo também era sem sentido e 

não compreendido pelos por eles. Com isto, busquei algum termo que desse conta desta 

lacuna e que representasse os sentidos dos artesãos para classificar determinada posição. 

Assim, no segundo momento percebi que o termo quase mestre era bem aceito pelos 

atores para descrever aquele “não lugar”. Elaboramos assim, de forma dialógica, um 

termo que serve para representar aquele “não lugar”, o qual foi apropriado pelos 

artesãos para descreverem uma posição social interna ao grupo e me suporta a elucidar 

de forma descritiva. 

 Esta inquietação, em relação ao termo, decorre do fato de que estas categorias 

não são posições ocupadas pelas pessoas de maneira fixa, mas são categorias que 

servem simbolicamente para determinar qual posição o artesão está ocupando, de forma 

circunstancial. Dito de outra forma, um artesão não pertence a uma categoria, pois, de 

acordo com a situação, pode variar entre as categorias. Assim, nem todo mestre é 

considerado mestre para todos os artesãos, pode representar apenas mais um artesão e 

vice-versa. 

 Entretanto, é justamente essa mobilidade dos artesãos entre categorias e os 

critérios elaborados pelos artesãos, para definir quem ocupa estas posições, que 

legitimam o sentido e a eficácia simbólica dessas categorias. Ainda que haja 

discordâncias sobre quem ocupa determinadas categorias, há um consenso tácito e 

simbólico sobre os valores e consequências referentes a cada categoria. Desse modo, no 

plano simbólico as categorias são bem definidas pelo grupo que mantém uma 

hierarquização social (imagem 30), porém, é na prática, na classificação dos artesãos, 

que as divergências são reveladas. 
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I) as categorias são consideradas hierarquicamente através do capital simbólico imbuído: mestre 

é maior prestígio social em relação às outras categorias; quase mestre é prestígio social maior 

em relação ao artesão e menor em relação ao mestre; artesão é menor prestígio social em relação 

às outras categorias. 

II) as setas indicam às pressuposições entre categorias, estabelecidas situacionalmente. Assim: 

mestre pressupõe quase mestre e prediz ser artesão; quase mestre prediz ser artesão.  

III) nos colchetes, os tipos de produções respectivos a categoria. 

 Sobre as discordâncias acerca dos posicionamentos dos atores, não se trata de 

divergências em relação aos artesãos que produzem individualmente ou em série, 

tampouco entre os que fazem bonecos ou bonecas, pois os critérios de posicionamento 

dos artesãos em certas categorias são estabelecidos relacionalmente. Mas de 

representação das categorias em relações para dentro e para fora do grupo. 

 Esta diferença de sentido ocorre, principalmente sobre a categoria quase mestre, 

pois, ainda que possa haver total aceitação desses artesãos como mestres, por pessoas de 

fora do grupo, este mesmo sentido não é corroborado internamente pelos próprios 

artesãos. No entanto, quando se trata de se posicionarem e definirem quem são os 

mestres vivos do grupo, há um consenso em demonstrar que estas pessoas são 

posicionadas como mestres. Ainda que, na interação social entre eles, este 

reconhecimento não seja compartilhado. Não se trata de uma disputa de poder e, sim, de 

reconhecimento aos que transmitem conhecimento, mas não o cria. 

 Assim, por mais que estes posicionamentos de pessoas em categorias não sejam 

aceitos por todos do grupo, as categorias são fortemente aceitas pelos artesãos. Partindo 

dessas considerações iniciais, apresento cada categoria em seu valor simbólico, 

demonstrando as divergentes concepções sobre os posicionamentos dos artesãos. 

Mestre 

Artesão 

Quase mestre 

Bonecos 

Bonecos 
Bonecas 
 Bonecos 

Bonecas 
Utensílios 
Pecinhas 

Imagem 30. Esquema hierárquico de categorias. Autoria própria. 
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3.2.1 Dos Mestres 

 O pertencimento a esta categoria é forte e fixa, pois se trata de pessoas falecidas, 

cuja categorização é a forma de eternizar a memória desses artesãos: Vitalino e Manoel 

Galdino. Decerto, esta categoria diferencia o indivíduo dos demais artesãos, 

proporciona o reconhecimento e simboliza uma referência da tradição. O mestre ocupa 

o topo da hierarquia social devido sua importância sociocultural interna e externa ao 

grupo, pelas contribuições ao modo de fazer compreendidas como legados culturais e 

pelo capital simbólico construído ao longo da vida e que proporciona a visibilidade 

social do grupo.  

 Sobre os mestres, cabe salientar que “estão eminentemente na posição de 

‘autores de regras’ e de pessoas que ‘influenciam as ações dos outros’, por meio de 

injunções abstratas, verbalizadas, encapsuladas e transportáveis, que são seus produtos 

característicos” (BARTH, 2000b, p. 159). De modo que “(...) tradições de conhecimento 

inteiras e extremamente complexas parecem ser transportadas por uma única pessoa, 

(...) apenas os ensinamentos dos gurus permitem que esses corpos de conhecimento se 

tornem encapsulados, individualizados e transportáveis.” (BARTH, 2000b, p. 154). 

 A legitimação dos dois mestres é unânime entre os artesãos, porém, o 

reconhecimento de Vitalino como mestre é mais referenciado do que Galdino. Os 

artesãos sempre recorrem ao modo de produção e peças de Vitalino para justificarem 

suas produções e modos de produção como referência da tradição. Assim, a memória de 

Vitalino é tomada como padrão da tradição onde tudo que foge do seu modelo de 

produção e representação é menos ou não é tradicional. Afinal, a trajetória de Vitalino, 

como descrita ao longo desse trabalho, é estreitamente vinculada com a formação e 

difusão do Alto do Moura enquanto referência do modo de produção em barro. 

 No entanto, ao longo desse trabalho demonstrei como os artesãos se referem ao 

mestre Vitalino como criador do estilo figurativo em barro, ao modo dele, porém, aqui 

vale demonstrar como e o que estes artesãos aprenderam com esse mestre. Seguindo as 

proposições de Barth (2000b) sobre o guru e o iniciador, não pretendo estabelecer 

semelhanças com os critérios e modos de transmissão do conhecimento apresentado por 

ele, mas parto de sua perspectiva para estabelecer como o conhecimento foi difundido, 

através da memória dos artesãos contemporâneos à Vitalino.   

“Quase todo mundo aqui, aprendeu comigo, depois de 
Vitalino, depois que Vitalino morreu. Vitalino não ensinava a 

ninguém, não. Ele chegou a dizer aqui comigo, quando eu 
cheguei a trabalhar, ele disse: ‘Manuel Eudócio, se chegar 
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uma pessoa com caderno na mão de um lado: Manuel 

Eudócio como é que faz essa peça? Como é que queima essa 
peça? Não ensine não. Olhe, futuramente é muita gente 

aprender, vai ficar sem valor’. ‘E é seu Vitalino?’ Ele disse: 
‘é’. Já tinha aqui eu, ele e Zé Caboclo. ‘Ensine alguma coisa 
de comer, de se vestir, coisa de calçar, nem nada’. Comprou a 

pecinha e botou lá, passa mil anos lá no canto. Se não 
derrubar no chão e quebrar. Ensinar aos outros? Todo mundo 

quer fazer e fica sem valor.” (Manuel Eudócio, artesão de 
bonecos, 27-10-2010) 

 Esta fala de Manuel Eudócio reflete dois aspectos. O primeiro é relacionado às 

primeiras afirmações do artesão, quando assegura que as aprenderam com ele, mas antes 

aprendiam com Vitalino, e logo depois relata que Vitalino não ensinou a ninguém. 

Aqui, Manuel Eudócio demonstra uma distinção importante, Vitalino pretendia ensinar 

apenas aos artesãos do Alto do Moura. O segundo aspecto reflete como Vitalino 

procurava ocultar o conhecimento ao público externo ao grupo de artesãos, sua intenção 

era manter o conhecimento entre as pessoas de seu convívio e que já trabalhavam em 

barro produzindo utensílios domésticos. Estes conheciam o manuseio do barro, 

conheciam como manipular o barro para gerar formas, facilitando a aprendizagem do 

fazer bonecos. 

Mestre Vitalino 

  Importa salientar que, quando Vitalino chega ao Alto do Moura já haviam 

artesãos de utensílios domésticos. Porém, tanto Manuel Eudócio como Elias Santos, 

este também contemporâneo a Vitalino, afirmam que não aprenderam a fazer bonecos 

com Vitalino. O primeiro, pelo convívio próximo com Vitalino, via o mestre 

trabalhando e suas peças, em algumas situações relata que se reunião e mostravam suas 

criações. Já Elias Santos afirma que: “Eu nunca vi Vitalino trabalhando. Nós via o 

trabalho um do outro na feira. Mas eu nunca vi Vitalino trabalhando” (27-10-2010). 

 Assim, a transmissão de conhecimento acontece através da observação, 

condução e restituição. Decerto, Vitalino foi o precursor da estilo figurativo entre os 

artesãos do Alto do Moura e quando chegou “aqui só tinha louceira15, antes de 

Vitalino”, no dizer de Manuel Eudócio (27-10-2010), isto pressupõe que foi a partir de 

seu conhecimento que os outros artesãos adquiriram, resta perceber como se deu esse 

processo. No parágrafo anterior, os artesãos afirmam que não aprenderam com Vitalino, 

mas que viam suas peças, no caso de Eudócio também chegou a ver ele trabalhando.  

                                                 
15 Termo designado para artesãs que produzem louças ou utensílios domésticos. 
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 As peças são o resultado do processo de produção no qual se configura na 

criatividade e habilidade. Entre estas dimensões a habilidade já estava entre os artesãos, 

mas criatividade naquelas peças foi o diferencial de Vitalino. Com isso, pretendo 

estabelecer como o conhecimento em transação entre os artesãos no processo de 

aprendizagem era a criatividade. Ou seja, Vitalino não ensinou a habilidade de 

manipulação em barro, mas como criar peças em barro. Afinal, esses e outros artesãos 

que conheceram Vitalino, criaram peças no estilo de Vitalino, no estilo figurativo de 

Vitalino. Mesmo entre os artesãos que não conheceram Vitalino e fazem bonecos ao seu 

estilo, adquiriram o conhecimento com algum outro artesão (com vínculo parental) que 

aprendeu com Vitalino. 

“Eu cheguei a ver ele, mas eu não tenho lembrança de 

Vitalino porque quando Vitalino morreu eu tinha cinco anos. 
Aí não deu para conhecer bem ele, não. (...) Agora meu pai, 

ele falava. Eu lembro que ele falava que Vitalino inventou 
umas peças de barro e vai dar certo. Ele dizia assim: vai dar 
certo. E depois ele começou trabalhando com ele também, 

fazendo boi. Ele fazia uns boi parecido com os bois de 
Vitalino.” (Cícero José, artesão de bonecos, 14-7-2013) 

 Além de demonstrar a como o conhecimento pode ser transmitido entre 

gerações, a fala de Cícero também demonstra outro aspecto vinculado ao modo como o 

mestre passava seu conhecimento ao afirmar que seu pai trabalhou com Vitalino. Entre 

os contemporâneos, Zé Caboclo e Manuel Eudócio mantinham relações próximas de 

amizade e ‘compadrinhamento’16 com Vitalino, estes dois artesãos foram os primeiros a 

compartilharem o conhecimento. Segundo os próprios artesãos e as situações da vida 

social materializadas nas peças relatam que apenas os dois trabalharam, não com, mas 

junto a Vitalino. Embora tivessem vivessem juntos em certas situações, esses artesãos 

não trabalhavam num mesmo espaço produzindo peças, apenas em situações de 

comercialização e não de produção. Assim, não que Cícero inventou ao fazer tal 

afirmação, mas é uma referência ao compartilhamento do conhecimento entre os 

artesãos que conviveram no mesmo tempo.  

 Com isto quero demonstrar que Vitalino compartilhava o conhecimento ao 

demonstrar possibilidades e criatividade em suas peças, mas não tinham suas peças 

copiadas, pois, ainda hoje a cópia é tomada como afronta social. A cópia só é permitida 

                                                 
16 Este termo não se refere à conferência de uma pessoa apadrinhar o descendente do outro, mas de uma 

relação entre compadres que é instituída através de um rito de fogueira, o qual será descrito em outra 

parte desse trabalho. 
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entre as pessoas do mesmo núcleo familiar, ainda assim há variações. Afinal, se o 

conhecimento é a própria criatividade, então não seria a cópia uma boa forma de 

aprendizagem. Contudo, Vitalino sempre é rememorado como um mestre que sempre 

incentivou aos artesãos a produção de peças ao seu estilo, através de elogios e por 

compartilhamento de modos para divulgação e difusão de suas produções, como 

convites para estabelecerem bancos na Feira de Caruaru com as próprias peças ou para 

participarem de algumas exposições com ele. 

 Após a morte de Vitalino o conhecimento foi mantido em fluxo pelos artesãos 

através da criatividade compostas em suas peças, demonstrando o produto mas não 

dizendo como criar. Neste fluxo Manoel Galdino se muda para o Alto do Moura por 

dois motivos: vai trabalhar como pedreiro na cidade e escolhe o Alto do Moura para 

morar, atraído pelo ethos do lugar. Logo, deixa o trabalho assalariado e adquire a 

habilidade de manusear em barro, mas é quando começa a criar que Manoel Galdino se 

destaca entre os artesãos. 

Mestre Galdino 

 Sua criatividade é exposta por duas maneiras: através das peças, com caráter 

surreal17, e através de poesias vinculadas as peças. A primeira criação de Manoel 

Galdino foi o Mané Pãozeiro, única peça que o artesão reproduziu e, por isso, é a sua 

peça mais conhecida. Segundo relatos de contemporâneos de Manoel Galdino, os quais 

estão expostos em quadros nas paredes de seu memorial, ao participar de uma exposição 

em São Paulo tem suas obras criticadas negativamente por um crítico de arte que 

duvidava do valor artístico de suas obras e tratando como meros artefatos sem poética 

artística, comparadas a uma peça de museu. Inconformado com os comentários, o 

artesão lembra de um primo de sua cidade natal São Caetano/PE e cria um personagem 

inspirado nele, surge o Mané Pãozeiro, com a mão direita na cabeça e com a outra 

pedindo esmola, materializando um gesto comum de seu primo. Além da peça, Manoel 

Galdino, em outro momento, também criou o poema Muzeu se cria assim com os 

seguintes versos: 

“Galdino fez um muzeu  
Para minha moradia 

Fui nascido em São Paulo 

                                                 
17 Esta classificação encontra-se nas descrições sobre suas peças no Memorial Mestre Galdino e foi tema 

de trabalho monográfico da artista visual Illian Narayama Oliveira (2012), intitulado como “A arte do 

mestre Galdino: não dormir para sonhar”, onde reflete sobre as características do surrealismo nas obras de 

Manoel Galdino.  
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Porem não ceio o dia 

Do ano 84. 
Com Galdino em companhia. 

 
Conheço bem u Brazil 
Varios paiz estrangeiro 

Fui criado por Galdino 
Este velho brazileiro 

U artista que vale 
Na terra muito dinheiro” (Manoel Galdino, 1984) 
 

 Ao retornar à exposição, Manoel Galdino apresenta esta peça, em barro e escrita, 

e ganha o reconhecimento artístico pelos admiradores e críticos de arte. Este 

reconhecimento artístico acarreta no fluxo de pessoas que se deslocam ao Alto do 

Moura para conhecer o artesão e suas obras, legitimando sua posição como artista e 

como detentor de um conhecimento. Os interesses dessas pessoas dá visibilidade local 

ao artesão como artesão detentor de um conhecimento diferente de Vitalino em dois 

aspectos. 

  Primeiro as criações de Manoel Galdino não representava uma continuidade ou 

variação do estilo figurativo de Vitalino, ele cria um estilo próprio baseado em 

personagens do imaginário popular (tanto nordestino como Lampião e São Francisco, 

como do cotidiano dos artesãos como o Emanuel “pãozeiro” e o próprio Galdino) e 

personagens mitológicos (como animais antropomórficos e personagens bíblicos 

cristãos), criando figuras fantásticas em suas peças. Além disso, segundo Tiago 

Gonçalves e outros artesãos “Galdino dizia que não tinha aprendido com Vitalino”, 

afinal, quando Manoel Galdino chega no Alto do Moura em 1974, após a morte de 

Vitalino em 1963. No entanto, antes da mudança para o Alto do Moura, Manoel 

Galdino já vivia na cidade de Caruaru em 1937 onde já sabia das peças ao modo de 

Vitalino. 

“Eu era pedreiro na Prefeitura Municipal de Caruaru. Um dia 
fui destinado a revestir um posto de saúde no Alto do Moura. 
Então, quando cheguei lá, de dia eu trabalhava no prédio e de 

noite saía naquelas cerâmicas, prestando atenção. E via 
aqueles fornequeiros fazendo boneco e apurando um tanto 

assim de dinheiro. Aí eu disse: Mas meu Deus, eu não sou 
louco, eu não sou doido. Eu tenho cabeça, eu tenho juízo, eu 
ganho tão pouco, com tanto sacrifício, minha família 

passando fome... Então naquele momento eu fui a uma 
cerâmica, pedi um bolinho de barro, entrei para a construção 

que eu estava fazendo fechei as portas, botei os saquinhos de 
cimento vazios no chão(que eu não tinha rede nem cama nem 
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nada), mas sentei e conversei com Deus. Eu disse assim: 

Senhor, pelo amor de deus, faz de mim um ceramista. 
Senhor, estou passando por tanta necessidade. Eu queria ser 

um ceramista. Apesar de eu ser tão pecador, mas faz de mim 
um ceramista, pra eu sair dessa miséria em que eu vivo. Eu 
não sei se foi um pensamento meu, mas pra mim eu vi Deus 

dizendo: Galdino, tu vai ser um ceramista”. No entanto, hoje 
eu estou sabendo que fui um ceramista desde a hora que 

nasci. (...) Eu com seis, sete anos de idade, fazia Judas de 
barro, na semana santa, na quaresma, a gente faz aquele 
judinha de barro, diz que é o Judas que matou Cristo... Eu 

fazia aquilo. Mas não importa: mesmo assim, eu já era 
ceramista desde que nasci.”  

(Trecho da entrevista de Galdino ao jornalista Jarbas 
Marques, do correio Brasiliense, intitulada “Um ceramista em  
Brasília”, publicado em 06.11.1981)18 

 Mesmo não conhecendo Vitalino, conheceu suas criações e pode adquirir o 

conhecimento através das relações e interações sociais que estabeleceu com os artesãos 

quando se mudou para o Alto do Moura. Ainda assim, se o conhecimento está em 

transação, não implica percebê-lo como algo inerente ao mestre Vitalino, como se 

apenas este artesão fosse capaz de transmitir. Afinal, mesmo depois de Vitalino o 

conhecimento, a criatividade, o modo de criar, continuam em transação entre os 

artesãos. 

 O segundo aspecto a ser destacado é sobre a posição que Manoel Galdino toma 

para si quando se afirma como artista e não como mestre. Ser artista implica numa 

posição diferenciada com destaque sobre seu modo de criação e seu caráter de 

individualidade. Ainda que os artesãos não utilizem a categoria “artista” em sua forma 

organizacional, esta categoria aparece também quando referido ao mestre Galdino. Isto 

não significa que ao ser artista, Galdino negue sua posição social como mestre, pois, 

esta categoria só foi atrelada a ele pós-morte. No entanto, algumas pessoas externas ao 

grupo já referenciavam ao artesão como mestre Galdino e este atendia sem qualquer 

tipo de rejeição.  

 Ao questionar sobre quais são os mestres do Alto do Moura, todos os artesãos 

afirmam, categoricamente, que Vitalino é o mestre. Ao serem indagados sobre Galdino 

como mestre, os artesãos demonstram certo desconforto ao afirmarem que “Galdino é. 

Só que ele partiu pra outro lado, mas ele criou. Mestre Galdino criou uma coisa 

                                                 
18 Esta longa citação é parte do acervo do Memorial Mestre Galdino, onde está emoldurada e exposta.  
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diferente uma coisa diferente dos trabalhos de meu pai.” (Severino Vitalino, artesão de 

bonecos, 28-10-2010). 

 O desconforto é por uma insegurança sobre a posição de mestre Galdino, pois 

não conseguem definir com clareza a importância dele para o grupo, assim, resumem o 

prestígio de Galdino por ser criador de um estilo próprio. Essa referência ao artesão é 

refletido ao afirmarem que o “Mestre Galdino criou um estilo dele, um estilo próprio. 

Muito interessante, foi uma pessoa também muito legal” (Marliete Rodrigues, artesã de 

bonecos, 27-1-2011), diferentemente quando se referem ao mestre Vitalino que outras 

capacidades de criação são enfatizadas.  

“Naquele tempo, ele (Vitalino) já tinha a capacidade de criar. 
Hoje, as pessoas que fazem já segue o estilo que ele criou. 

Então, por isso assim que acho que ele é um mestre. E 
também, ele não só fazia peça, ele tocava pífano. E acho que 
assim, o mestre Galdino também por ele ter criado uma peça 

diferente, o estilo dele.” (Emanuele Vitalino, artesã de 
bonecas, 2-8-2008)  

  Não quero, com isso, demonstrar desprezo ou rejeição ao título de mestre para 

Manoel Galdino, mas refletir como estas referências são distintas no modo de se 

referirem a cada mestre. Não se trata de legitimidade social em relação ao 

posicionamento de mestre, tampouco pode ser medido por grau de detenção do 

conhecimento entre os mestres, mas se trata do movimento de ação entre retenção e 

demonstração do conhecimento. 

  Antes, necessário registrar que o fato de se considerar artista não quer dizer que 

Manoel Galdino guardava ou retia seu conhecimento apenas para si, mas que ocultava 

seu conhecimento que estava ligado a um processo criativo individual, pois não se 

tratava de relatar situações ou coisas da vida do artesão, mas sim de materializar coisas 

fantásticas alcançadas pelos sonhos e imaginação do absurdo. Estes são processos de 

criação de individualidade, tanto no manuseio como na criação. No entanto, Manoel 

Galdino se relacionava com outros artistas extralocais, com quem compartilhava suas 

produções como foi o caso de Luiz Gonzaga Oliveira. 

 Este artesão nunca morou no Alto do Moura, mas residia em Caruaru e faleceu 

em 1989, ele tinha estreita relação de amizade com Manoel Galdino por meio das 

produções de peças em barro. Seus familiares relatam que Luiz Gonzaga visitava 

Manoel Galdino constantemente para queimar suas peças, pois não tinha forno para 

queima, assim levava suas produções e via as peças do amigo, mas nenhum copiava a 
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do outro. Além disso, não se trava de uma relação iniciada pela aprendizagem, ao 

contrário, se aproximaram através das similitudes entre as peças e os circuitos de 

exposições que Manoel Galdino frequentava não eram o mesmo de Luiz Gonzaga, 

tampouco as peças deste artista eram vinculadas às produções do Alto do Moura. Se 

tratava de artistas, de criadores únicos, cujo caráter da individualidade assenta o 

prestígio e legitimação de suas obras como arte. Aqui, o conhecimento não é 

transmitido para que muitas pessoas aprendam, pois o ocultar do conhecimento é o que 

valoriza e dá status ao criador, afinal, ambos se declaravam e eram declarados como 

artistas.   

 Decerto, outras pessoas continuam seguindo para o Alto do Moura buscando 

aprender a criação de Manoel Galdino, são poucas pessoas, como Alex, que se mudou 

para o local motivado pelo conhecimento, considerado como legado, deixado por mestre 

Galdino. Estas pessoas também acionam a categoria de artista para demarcarem sua 

posição e mantendo mais o caráter de individualidade que de coletividade. Tanto que 

Alex, como outros artesãos, vivem pouco tempo no Alto do Moura e não estabelecem 

estreitos vínculos sociais, além de circularem com as peças em lugares distintos em 

relação aos artesãos.   

 Alex procurou o filho do mestre, Joel Galdino, para aprender a fazer bonecos no 

estilo de Manoel Galdino. Joel é o único descendente e único produtor dos bonecos de 

Manoel Galdino, fato que lhe garante certo status social como herdeiro desse 

conhecimento. Ainda que ele mantenha instrumento legal de direitos sobre as obras do 

pai, o caráter de exclusividade não se limita a isto, pois é consensualmente tácito que 

não se deve copiar criações de outros artesãos, apenas é permitido a reprodução de 

criações quando se tratar de seus descendentes. Assim, Joel Galdino mantém o caráter 

artístico de diferencial dos outros artesãos, não difundindo seu conhecimento aos 

demais artesãos, mas para algumas poucas pessoas.  

 Vale salientar que a utilização do termo ‘artista’, não caracteriza mais uma 

categoria entre os artesãos, tanto por não ser uma denominação utilizada por eles, como 

por não ser a razão de distinção do mestre Galdino. Essa distinção está atrelada ao modo 

como esse mestre mantém seu conhecimento. Afinal, antes de ser artista ou mestre, 

Manoel Galdino enfatizava a criação como principal forma de distinção e de produção, 

como apresenta em seu verso sobre o criar, intitulado “Se cria assim”19. 

                                                 
19 Ver verso na página 22. 
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 Dito isto, retorno a ideia de movimento de ação, de demonstrar ou ocultar o 

conhecimento, para explicar a distinção e legitimação de ambos os mestres. Para 

conceituar este termo, parto das contribuições de Barth (2000b) quando explica a 

distinção entre os modos de transmitir o conhecimento do guru e do iniciador, cuja 

diferença está em como manter e ocultar segredos do conhecimento ao seu público. No 

entanto, ainda que utilize desta perspectiva, não se trata transpor as elaborações do autor 

no caso dos artesãos do Alto do Moura, mas de servir como base para explicar a 

transmissão de conhecimento e no que acarreta na organização do grupo, cujas 

consequências e configuração social são diferentes das percebidas pelo autor.  

 A movimentação da ação consiste na forma e intenções como os mestres 

transmitem o conhecimento, demonstrando e ocultando o conhecimento como forma de 

demarcar o lugar na organização social. Primeiro consideremos que o que está em jogo 

nas interações sociais é a busca do conhecimento, cuja interação consiste na relação 

entre duas pessoas que neste caso é o mestre e os artesãos, como detentor do 

conhecimento e o público aprendiz do conhecimento. Este conhecimento é específico do 

grupo e é acionado para demarcar distinções entre os artesãos e entre o grupo com 

pessoas externas a ele. Assim, como demonstrado, o conhecimento aqui é a criatividade, 

o modo como criar, é o criar.  

 Destarte, a criação é o elemento de toque para estabelecer o posicionamento dos 

atores como mestres, cujos dois mestres criaram estilos diferentes de criação. A 

diferença está baseada como os mestres distribuem as informações para obtenção do 

conhecimento.  Mestre Vitalino demonstra como se deve criar através de comentários 

sobre as peças, incentivando a exposição dessas peças e permitindo a produção de 

outras peças como cópias do seu estilo figurativo. Aqui, a intencionalidade de difundir e 

partilhar o conhecimento são mantidos por Vitalino que demonstra como criar e não o 

que criar. O caráter coletivo é fortemente presente e a demonstração do criar é 

significado como algo que deve ser restituído. Ou seja, à medida que Vitalino transmite 

o conhecimento para mais pessoas, estas pessoas se sentem motivadas a restituir essa 

doação através do reconhecimento e prestígio do artesão como mestre. 

 Entretanto, Manoel Galdino retém o conhecimento que lhe garante o caráter de 

artista, cuja individualidade é fortemente sentida através do sentimento de proprietário 

do conhecimento em relação aos artesãos. Seu próprio estilo surrealista apresenta maior 

grau de complexidade de serem feitas, pois foi intencionalmente elaborado de modo ser 

distinto do estilo figurativo de Vitalino. Ele mesmo intentou fugir de similitudes em 
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relação à criação de Vitalino, elaborando outra forma de criar bonecos de barro. Seu 

público não constituía em artesãos, mas em outros artistas que também produzia 

bonecos semelhantes aos seus. Pelo pouco público, por serem poucas as pessoas que 

adquirissem seu modo de criar, também não adquire alto grau de prestígio e 

reconhecimento social, mas é reconhecido como mestre devido seu grau de criatividade 

e retenção do conhecimento. 

  Em outras palavras, a legitimidade do mestre está assentada numa economia 

informacional, onde aquele que ‘der’ mais conhecimento a mais pessoas, estas se 

sentem motivadas a retribuir tal conhecimento através do reconhecimento, assim, dar 

conhecimento implica em reconhecimento. Não se trata de trocas simbólicas ou de 

retribuição do conhecimento, mas de restituição como forma de restituir o valor do 

proprietário do conhecimento. Desse modo, ao mestre informar aos artesãos sobre seu 

conhecimento, estes restituem informando que o mestre é o detentor daquele 

conhecimento. 

 Contudo, a distribuição do conhecimento não é adquirido de forma igual ou 

homogêneo pelo público, há variações nesse processo de aprendizagem que acarreta em 

variações e implica em outro grau da hierarquia social. Aqui, o mestre é aquele que 

detém o conhecimento, é aquele que sabe o que é o criar, e ao transmitir não o faz de 

forma igual a todos. Esse caráter distributivo do conhecimento é adquirido pelo público, 

formado pelos quase mestres e os artesãos. 
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3.2.2 Dos quase mestres 

“Vitalino foi o que criou. (...) Dos discípulos tem Severino 
que é o filho, tem esse Manuel Eudócio, tem Luís Antônio e 

tem Seu Elias. Seu Elias, ele diz que foi o primeiro a 
aprender, né?! (...) e tem Marliete, que ela faz umas pecinhas 
bem pequenininhas assim.” (Emanuela Vitalino, artesã de 

bonecas, 4-8-2012)  

 Os artesãos citados nesta transcrição, com exceção de Severino e Marliete, 

utilizam da nomenclatura ‘mestre’ nas fachadas de suas casas ateliês, em decorrência ao 

reconhecimento externo por agências institucionais que elaboram materiais de 

propaganda. Ainda que sejam reconhecidos como mestres por estas instituições, pelo 

grupo de artesãos não são posicionados na categoria de mestre, nem são posicionados 

como artesãos, mas são reconhecidos como pessoas importantes para o grupo, 

principalmente no processo de visibilidade extralocal.  

 Em uma das minhas conversas com Severino Vitalino, questionei sobre quem 

eram os mestres e ele disse: “Eu num gosto de utilizar o nome de mestre. Às vezes, os 

jornais me chamam de mestre e eu deixo. São eles que tão dizendo. Mas eu não vou 

colocar na frente de casa, Mestre Severino. Senão, daqui a pouco toda casa, todo artesão 

vai ser mestre” (Severino Vitalino, artesão de bonecos, 23-5-2013). Este cenário de 

discordâncias sobre a utilização da categoria ‘mestre’ varia em cada caso, pois se por 

alguns há utilização para demarcar uma posição social intencional, em outros casos o 

posicionamento de determinado artesão nesta categoria é incitado pelos artesãos, mas 

não acontece.  

 Aqui, cada caso merece ser analisado especificamente e, para isto, utilizarei do 

método de elucidação por imagens. Assim, a cada descrição quatro aspectos são 

explicitados em relação ao quase mestre: qual a principal criação; quem o reconhece 

como mestre; por quais razões há o reconhecimento; e quais os argumentos utilizados 

pelos demais artesãos para não o reconhecer como mestre. Cada artesão quase mestre 

será apresentado individualmente e apresentado fotografias, através de pranchas, com 

imagens do criador e de suas criações. Desse modo, será possível perceber como a 

categoria de mestre é significada relacionalmente entre os artesãos e, por vezes, por 

pessoas externas ao grupo.  
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Elias Santos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) Elias Santos em sua casa atelier produzindo sua peça mais famosa, o “boi”. Ao fundo 

da imagem, pecinhas são expostas nas paredes do espaço e vendidas como souvenires. 

(II) Fotografia da principal criação de Elias Santos, “São Jorge e o Dragão”. Esta é a 

criação mais valiosa do artesão, pois, segundo ele, ninguém conseguiu copiar essa peça. 

A partir de criação o artesão recriou várias outras peças, a maioria por encomenda. É em 

relação a esta peça, principalmente, que instituições governamentais, como a Fenearte, 

reconhece Elias como mestre, cujo reconhecimento é exposto no espaço direcionado à 

ele na “Alameda dos Mestres”, durante o evento. 

 I 

III 

II 

Imagem 31. Prancha de Elias Santos. Autoria própria. (I) 11-2-2011; (II-III) 4-8-2014. Acervo do autor. 
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(III) Estas são recriações de variações dos “bois” que Elias mais fazia. Este modelo, 

segundo os artesãos, é atrelado à Vitalino, sendo estes modelos uma cópia da peça do 

mestre Vitalino. Assim, não o é reconhecido como mestre por recriar peças, tendo 

apenas o “São Jorge e o Dragão” como criação reconhecida.  
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Manuel Eudócio 

 

 

(I) Manuel Eudócio explica cada uma de suas criações, cada uma representa uma 

situação que ele presenciou ou viveu. Em sentido horário, iniciando pela mais próxima 

ao criador está o carroceiro conduzindo seus bois; a casa de farinha que, segundo ele, 

haviam várias espalhadas pelo Alto do Moura e as pessoas participavam do feitio; um 

quadrúpede, como monstro; de chapéu amarelo, um brincante do reisado puxando uma 

carroça com uma velha em cima; no canto superior esquerdo, uma recriação de lampião; 

depois, uma banda de pífanos, ainda comum no Alto do Moura; Um pai com seu filho 

alimentando alguns cachorros; e o caminhão intitulado de “pau de arara”, representando 

a emigração do povo nordestino da seca. Esta variedade de criações, dá ao artesão o 

título de Patrimônio Vivo do estado de Pernambuco, como exposto no primeiro 

capítulo. Além disso, Eudócio representa um forte detentor do conhecimento do criar, 
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Imagem 32. Prancha de Manuel Eudócio. Autoria própria. (I) 1-10-2008; (II) 18-9-2013; (III) 9-6-2008. Acervo 

do autor. 
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não apenas pelas suas peças, como também por ser o único artesão vivo que conviveu 

estreitamente com o mestre Vitalino.  

(II) Peça “Almoço Matuto”, representando a confraternização de brincantes depois da 

festa. Esta é sua principal característica, criar situações cotidianas com os personagens 

do reisado ou do maracatu. Além disso, na parte inferior da imagem cães são criados em 

movimento de brincadeira; ao centro estão os brincantes do reisado cada um numa 

posição. Aqui, dois merecem destaque, o casal de costas à esquerda, onde o homem está 

acariciando a mulher ao lado, simbolizando interesse ou relação conjugal; e o outro é o 

boneco com chapéu amarelo que está com uma mão na cabeça, lembrando a posição do 

“Mané Pãozeiro” criado pelo mestre Galdino. 

(III) São recriações dos “Noivos”, em forma de brincantes, saindo do casamento. Além 

dos noivos tem mais uma brincante mais novo que, segundo Eudócio, é o filho deles. A 

imagem apresenta três recriações sobre a mesma situação, no entanto, importante 

perceber que o artesão não reproduz, no sentido de copiar de forma idêntica, mas recria 

em cima de uma criação. Na imagem, cada peça tem uma peculiaridade, seja a posição 

das cabeças dos noivos; também o posicionamento do brincante mais novo dentro do 

carro; e, também, o próprio estilo dos carros onde cada um é de uma forma diferente.  

 Neste caso, não há consenso entre os artesãos sobre um argumento que justifique 

em seu não reconhecimento como mestre, segundo alguns ele não é mestre porque 

segue o estilo que foi criado por Vitalino, já outros negam ao afirmar que qualquer 

artesão de bonecos sabe fazer as peças dele, só não os fazem para não criar afrontas 

sociais. Aqui, o fato do criar é evidenciado, pois não se trata apenas de 

autoidentificação enquanto mestre, o que está em jogo no reconhecimento é o gerador 

do conhecimento, o criar, que neste caso apenas recria peças de Vitalino; outros falam 

que não se trata de mestre por outros poderem fazer as mesmas peças, no entanto, assim 

também aconteceu com as criações de Vitalino que muitos copiavam e ainda copiam 

suas criações. Assim, mais uma vez, o ato de criar, quem o detém e quem o gera, é tido 

como o conhecimento que está em jogo. 
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Luiz Antônio 

 

 

(I) Luiz Antônio, em sua casa atelier, recriando as peças “fotógrafa”. Na fotografia estão 

presentes as duas principais criações do artesãos: a “fotógrafa”, localizada na parte 

inferior central da imagem, em barro cru; e o “eletricista”, no canto direito, 

exclusividade de recriações ao artesão. Estas representam a principal característica de 

Luiz Antônio, criar peças sobre atividades modernas.  Além dessas, na parte superior da 

imagem estão placas de barro com situações representadas pelos bonecos.  

(II) A peça “Mestre Vitalino” foi feita pelo artesãos como homenagem e em memória ao 

mestre. Criar peças em tamanhos grandes é outra característica do artesão que mantêm 

outras peças neste, geralmente representações de personagens religiosos cristãos, como 

Jesus e Maria, como também recriar peças criadas por Vitalino, como “Banda de 

pífano” e “Retirantes”, em tamanhos grandes. 

(III) Fotografia das recriações do “eletricista”. Nesta imagem, o foco é sobre os bonecos 

que constituem a peça, pois não se trata de uma reprodução idêntica, mas de um modelo 

que é produzido e recriado pelo artesão. As peças de Luiz Antônio representam as 

atividades modernas observadas através da urbanização no Alto do Moura. Segundo o 

artesão, quando chegou eletricidade no Alto do Moura ficou observando o trabalhos dos 
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Imagem 33. Prancha de Luiz Antônio. Autoria própria. (I) 19-1-2013; (II) 26-9-2013; (III) 9-8-2014. Acervo do 

autor. 
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eletricistas nos postes recém instalados. A partir disso, começou a criar peças que 

refletissem as atividades modernas que chegavam ao lugar, bem como outras atividades 

que via em suas viagens para exposições. Porém, continua recriando peças sobre 

atividades e manifestações mais antigas presentes no Alto do Moura. 

 Este artesão utiliza da denominação de “mestre” na fachada de sua casa atelier, 

segundo ele, “Fui pro Fenearte e eles me chamaram de mestre, depois veio uma equipe 

de tevê fazer uma reportagem aqui e era mestre pra cá, mestre pra lá. Daí deixei o nome 

aí na frente” (Luiz Antônio, artesão de bonecos, 5-8-2012). No entanto, a utilização do 

título em sua casa atelier é fortemente criticada, pois, segundo os demais artesãos, não 

adianta ficar colocando o nome de mestre, senão todo mundo vai virar mestre, porque 

todos sabem fazer bonecos e todos seguem o estilo de Vitalino. Porém, Luiz Antônio 

defende o reconhecimento de mestre. 

“Quem é mestre, não é a criatura, não é o artesão que quer ser 
mestre não. Já teve encontro no Alto do Moura que teve 
gente que é de nossa equipe: ‘que mestre que nada. Mestre só 

é Jesus. Aqui não tem mestre não, mestre daqui, quem é, é 
Vitalino’. Não foi eu quem disse que sou mestre, não. Foi o 

povo e é o povo que consagra. É título de concurso que 
ganha. É jornal, é livro, é matéria, é conhecimento 
internacional. Em toda reportagem que tem no Brasil, tem 

uma identificação daquele artesão. Aí ele possa ser mestre, é 
ele. Quem começar de novo, tem que rebolar, tem que 

trabalhar muito. Tem que criar muito pra chegar lá pra ele e 
dizer: ‘eu sou mestre’. Mestre não é a pessoa que quer ser. É 
a inspiração.” (Luiz Antônio, artesão de bonecos, 19-1-2013)  

 Aqui, o fato de ser mestre está relacionado externo ao grupo, internamente o 

título é questionado e não é reconhecido. No entanto, Vitalino sempre é acionado como 

parâmetro de definição sobre ser mestre e sobre o que produzir. Além disso, Luiz 

Antônio fala que para ser mestre, tem que criar. Assim, o criar é o elemento para 

entender essas discordâncias, pois Luiz Antônio sabe, mas sabe como outros artesãos. 

Enquanto que Vitalino sabe, mas ele é o criador primeiro e, por isso, é reconhecido por 

todos como mestre.  

 Ao mestre deve saber criar e o criar é o conhecimento que deve ser adquirido e 

mantido. Assim, o mestre é aquele que detêm o conhecimento diferente em relação às 

pessoas externas ao grupo, mas internamente é adquiridor de um conhecimento como 

vários outros artesãos também são. No entanto, o quase mestre cria através de um 

conhecimento adquirido, mas o mestre Vitalino gerou esse conhecimento adquirido.  
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Severino Vitalino 

 

 

(I) Fotografia de Severino Vitalino na janela da Casa-Museu Mestre Vitalino, ao seu 

lado está exposta um modo de criação feito para compor salão de entrada do recém-

inaugurado hospital estadual Mestre Vitalino. O governo estadual encomendou cerca de 

200 peças ao artesão, cujo modo de composição da peça foi modificado por Severino, 

pois sempre fez peças postas em pá sobre uma base de barro, para esta ocasião elaborou 

uma forma que o posicionamento dos bonecos fosse composto deitado sobre a base de 

barro. Após esta situação, Severino incluiu este novo modo de composição em seu 

repertório de criação, produzindo outras peças da mesma maneira. 

(II) Fotografia da peça “rendeira”, esta foi uma das primeiras criações de Vitalino e 

Severino continua recriando ao modo do mestre. O fato de recriar, especificamente, 

baseado nas criações do pai, concerne a Severino um reconhecimento como herdeiro 

cultural do mestre, representando como detentor do conhecimento gerado por seu pai. 

(III) Recriações de Severino sobre as criações do mestre Vitalino, expostas na prateleira 

na Casa-Museu Mestre Vitalino. Embora reconhecido como adquiridor e herdeiro do 

conhecimento, não implica significa ser o gerador primeiro do conhecimento. Na 

fotografia, entre os modelos de recriações, estão: na parte central inferior, o vaqueiro 
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Imagem 34. Prancha de Severino Vitalino. Autoria própria. (I-IV) 26-9-2013; (II) 4-8-2014; (III) 1-10-2008. 

Acervo do autor. 
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socorrendo uma vaca machucada; à esquerda, vaqueiro puxando seu cavalo; ao centro, 

casal dançando; e na parte extrema à direita, trio de cantadores de viola em 

apresentação. O modelo situacional é fortemente seguido por Severino, reconhecido 

como mantenedor do conhecimento. 

(IV) Fotografia da criação “Festa de São João”, composta por uma grande casa 

centralizada; na parte frontal a família reunida acerca do amontoado de milho, onde 

cada personagem detém uma espiga para debulhar; e, à esquerda, grupo de 

bacamarteiros em movimento para apresentação. Esta recriação foi elaborada a partir de 

uma criação para exposição, onde uma pessoa se interessou e encomendou outra peça 

do mesmo modelo. Severino afirma que esta recriação ficou mais bem elaborada, pois 

tem mais detalhes. No entanto, o comprador achou caro (cerca dois mil reais) e nunca 

foi pegar a encomenda.  

 As características de manter recriações mais próximas às de Vitalino e elaborar, 

constantemente, novas criações e técnicas, confere a Severino a denominação de mestre 

por atores externos ao grupo, como também há comparações a ele quando os artesãos 

justificam o não reconhecimento de outro artesão como mestre. Nesta situações, alguns 

artesãos justificam o título restrito à Vitalino e Galdino, justificando que se fosse para 

mais algum artesão ter o título de mestre, este seria Severino devido sua história e seus 

bonecos. Entretanto, não o é e nem pretende ser. Para ele, o único mestre é Vitalino por 

ter inventado essa arte onde todos dali seguem. Severino ainda defende que se for para 

por o nome de mestre na frente das casas, o próprio título perde seu sentido de 

referência.  
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Elias Vitalino  

 

 

 

(I) Elias Vitalino em sua casa atelier reproduzindo sua criação, ou seja, recriando. Esta 

criação é produzida em grande escala. 

(II) Recriações de Elias são estocadas em sua casa atelier. Na parte superior esquerda da 

fotografia, peças de retirantes em tonalidade mais escura, pois ainda está secando. No 

centro, recriações de vaqueiros enfileirados. Na parte inferior, fileira de peças figurando 

agricultor puxando um jumento. Na parte superior direita, peças de retirantes, já 

queimadas. 

(III) Fotografia da peça “Orquestra sanfônica homenageia Luiz Gonzaga”, em que 

representa uma homenagem de uma orquestra de sanfoneiros em frente à estátua de 

Luiz Gonzaga, a qual está exposta na entrada do pátio de eventos do município de 

Caruaru. Esta criação foi elaborada para compor a exposição organizada pela prefeitura 

durante o São João. 

(IV) Fotografia da peça de “casal de advogados” que foi criada por encomenda pelos 

noivos formados no curso de direito e que utilizaram a peça para ser posta em cima do 

bolo da noiva. 
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Imagem 35. Prancha de Elias Vitalino. Autoria própria. (I) 19-1-2013; (II-III) 18-9-2013; (IV) 26-9-2013. 

Acervo do autor. 
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 O posicionamento deste artesão como mestre nunca havia acontecido até sua 

participação como professor, durante uma oficina numa escola em Garanhuns. Nesta 

ocasião, os organizadores e participantes da oficina direcionavam ao artesão como 

mestre Elias Vitalino. Assim, durante essa pesquisa ele me chamou e disse que queria 

conversar sobre ser mestre, pois havia mudado de concepção sobre isto. Explicou que 

não é o artesão que se denomina como mestre, mas são as pessoas que dizem que ele é 

mestre. No entanto, esse posicionamento aconteceu externamente ao grupo e não foi 

posto em questão pelos demais artesãos.  
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Joel Galdino  

 

 

(I) Joel Galdino em sua casa atelier reproduzindo a peça “Mané Pãozeiro”, criação de 

seu pai Manoel Galdino. Atrás de Joel, o quadro com sua imagem que foi produzido 

para compor o espaço direcionado a ele na “Alameda dos Mestres”, durante a Fenearte 

de 2012. Nesta ocasião, Joel não foi por não se interessar em participar. 

(II) Reprodução da criação do mestre Galdino, a “Lobinha”. Esta peça está secando, 

depois da modelagem de Joel, para poder ser queimada, pintada e, por fim, 
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Imagem 36. Prancha de Joel Galdino. Autoria própria. (I) 22-1-2013; (II-III) 26-1-2011. Acervo do autor. 
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comercializada. Este modelo é texturizado nos detalhes e representa uma loba sentada 

com um cachorro mordendo sua perna. 

(III) Reproduções de Joel baseada na criação do “São Francisco Cangaceiro”. As peças 

não são reproduzidas por Joel de forma idêntica. Ao copiar as peças criadas pelo pai, o 

artesão também recria. Ou seja, a criação do mestre é utilizada como modelo para 

criação de Joel Galdino.  

 Este artesão não se reconhece como mestre, mas como seguidor e mantenedor 

das criações de seu pai Manoel Galdino, porém, os demais artesãos reconhecem que ele 

poderia ser mestre por continuar a arte do mestre Galdino. Assim, quando o grupo tem 

que selecionar artesãos para ocuparem espaços direcionados para os mestres em 

exposições, seu nome é cogitado como representante do grupo, mas não é corroborado 

pelo próprio artesão que justifica o título de mestre, apenas, aos artesãos que criaram 

seus próprios estilos, Vitalino e Galdino. 
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Luiz Galdino 

 

 

 

 

 

(I) Fotografia de Luiz Galdino realizando acabamento em sua criação. 

(II) Bonecas “Namoradeiras” expostas em prateleira da casa atelier do artesão. Este 

modelo é produzido em larga escala e no modo de produção em série. Mesmo sendo 

uma reprodução, o artesão cria detalhes nas bonecas, esta é a característica criativa. 

(III) Boneca de 2 metros de altura, exposta na entrada da casa atelier. Na placa está 

escrito “Sejam Bem Vindos”. 

(IV) Modelos de bonecas reproduzidas em série e em larga escala. Os corpos são feitos 

no torno elétrico e servem como base para o artesão criar ao agregar as partes da cabeça, 

dos membros e acessórios.  
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Imagem 37. Prancha de Luiz Galdino. (I) S ítio Alto do Moura. Disponível em 
<http://www.altodomoura.com/Paginas.php?pg=28>. Acesso em 24-5-2014. (II-III-IV) S ítio Portal Alto do 

Moura. Disponível em <http://www.portalaltodomoura.com.br/luiz -galdino-de-freitas/>. Acesso em 24-5-2014. 
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 Segundo Luiz Galdino, foi a partir da exposição exclusiva do artesão, organizada 

e financiada pela agência dos Correios, que começou a utilizar e se reconhecer como 

mestre, como também por ser considerado por alguns outros artesãos, e se reconhecer, 

como o criador das bonecas. No entanto, esta criação não é vista, por todos os artesãos, 

como uma continuação do legado deixado por Vitalino. Para eles, trata-se de uma 

produção sem criatividade que qualquer pessoa sabe fazer, além de não serem peças 

com características individuais, pois não é assinado pelo artesão. Porém, alguns 

modelos de bonecas o artesão assina, quando se trata de uma criação exclusiva e 

diferente dos padrões de bonecas utilizados por outros.  

 Luiz Galdino, ainda utilize na fachada de sua casa atelier a denominação 

‘mestre’, não o é reconhecido pelos artesãos como tal. Segundo os artesãos, quem faz 

boneca não continua a tradição deixada por Vitalino, trata-se de outro estilo que não é 

feito, totalmente, manual. Além disso, a exposição do termo na casa atelier do artesão é 

considerada uma afronta social, pois não há legitimação social. 
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Marliete Rodrigues 

 

 

 

(I) Fotografia de Marliete Rodrigues em sua casa atelier. Ao fundo, prateleiras com suas 

criações e de seus familiares. 

(II) Boneca “Noivinha”. A artesã produz várias peças neste modelo, sendo a única peça 

que recria. 

(III) Criação “A avó conta histórias para seus netos”. Esta peça é minúscula e detalhada, 

características reconhecidas à artesã. Na fotografia da peça, esta foi posta sobre uma 
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Imagem 38. Prancha de Marliete Rodrigues. (I) Autoria do autor. 10-2-2011. Acervo do autor. (II-III) S ítio 

Galeria Brasiliana. Disponível em 

<http://www.galeriabrasiliana.com.br/conteudo/index.php?option=com_easygallery&act=categories&cid=58&

Itemid=99999999>. Acesso em 17-7-2014. 
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mão de modo que possam ter dimensão do tamanho minúsculo da criação. A peça é 

composta por uma base de barro onde são colocados os personagens numa situação 

cotidiana numa sala residencial. Assim, no chão estaria uma neta e um cachorro 

ouvindo a história; e, no sofá, estão os netos com a avó segurando um livro de histórias, 

e no apoio direito do sofá está um gato deitado. Vale observar que cada neto está numa 

posição corporal expressando comportamentos, assim, a neta sentada no chão está com 

as pernas cruzadas e direcionada, atentamente, para a contação de história da avó; e 

entre os netos postos no sofá estão, partindo da esquerda, um neto apoiado numa 

almofada; uma neta timidamente expressiva; um neto chupando dedo e sem camisa, 

dando impressão de ser o mais ingênuo; e um neto com os braços cruzados, como se 

estivesse com raiva. Outras peças desta criação são produzidas pela artesã, mas varia as 

posições e expressões corporais dos netos e da avó. 

 Marliete Rodrigues é um caso que merece maior atenção, pois suas obras se 

destacam pelo caráter minimalista e detalhado, além de utilizar novas técnicas criadas 

por ela, como a adaptação de uma bisnaga com a ponta de caneta acoplada para pintar 

de forma mais detalhista. Embora seja unânime seu reconhecimento como referência 

nas criações em barro, depois da geração contemporânea de Vitalino, ela não se 

reconhece como mestra, mas muitos artesãos reconhecem a possibilidade dela ser.  

 Todas as suas produções são destinadas a compradores específicos, turistas e 

admiradores das peças, que encomendam suas peças como obras de arte. Ela recria 

todas suas criações, tendo registros delas apenas fotografias que são guardadas num 

álbum específico. Além disso, se diferencia dos demais artistas e artesãos por não ter 

nenhum estabelecimento que comercialize suas obras, o que enfatiza sua 

individualidade criativa. 
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Sobre os quase mestres 

 No primeiro momento durante a pesquisa, cheguei a afirmar que estes artesãos 

não seriam mestres pelo fato de estarem vivos, principalmente pelo caso de Marliete 

Rodrigues, já que os dois únicos mestres são falecidos. Manoel Galdino recebeu o título 

pós-morte, mas, enquanto a Vitalino há discordâncias, pois, fora do grupo ele foi 

denominado mestre ainda em vida, mas no grupo há variações sobre o fato. 

Hipoteticamente, Vitalino tenha sido nomeado externamente ao grupo em vida, mas 

tenha sido legitimado pós-morte, afinal, ao que parece, esta categoria veio através dos 

visitantes que o chamavam de mestre Vitalino.  

 No segundo momento percebi que esta explicação era teoricamente frouxa e 

analiticamente simplória, pois não contemplaria os casos em que artesãos eram 

(externamente, mas aceitável pelo grupo) reconhecidos como mestres em vida e, mesmo 

pós-morte não foram posicionados como mestres. O caso mais recente acontece com 

Elias Santos, mas por ser recente ainda é imaturo de perceber seu lugar na história do 

grupo. Conquanto, de acordo com os outros casos e pode-se prever que continuará 

ocupando o lugar de quase mestre. Entre os outros casos, a artesã Ernestina se destaca 

pela constante lembrança pelos artesãos como a primeira mulher a fazer bonecos de 

barro, além de ter convivido com Vitalino. Outro artesão é Zé Caboclo que manteve 

relações estreitas com o mestre Vitalino, com o qual se reunia e viajava junto.  

 Assim, várias características foram demonstradas que poderiam ser atrelados ao 

posicionamento desses atores como mestres, mas o que se revela são variações do 

conhecimento. Não se trata de critérios como a proximidade com o mestre Vitalino, ou 

da capacidade de inovação, da exclusividade de peças ou da herança do conhecimento, 

o que está em jogo é o conhecimento e a obtenção dele. Pois, esses artesãos aprenderam 

com Vitalino o criar peças em barro ao seu estilo na condição de aprendizes desse 

conhecimento, esta condição os posiciona horizontalmente numa mesma condição de 

equiparação social. As variações argumentadas para caracterizar cada artesão, reflete o 

caráter distributivo do conhecimento adquirido no ato da transação do conhecimento.  

 Desse modo, o que revela são variações de graus e níveis de obtenção do criar 

em barro, diferenciando os artesãos entre os próprios e mantendo-os na condição de 

aprendizes, pois são posicionados e se posicionam como herdeiros de um legado, 

herdeiros de um conhecimento em que Vitalino foi o detentor, e ainda o é 

simbolicamente. Aqui, através da memória e referência ao mestre Vitalino como 

parâmetro da obtenção, garante ao mestre caráter de detentor do conhecimento e o 
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mantém na posição de mestre. Dito de outra forma, os quase mestres não são mestres, 

pois, não são os ‘autores de regras’ desse conhecimento, os mestres é que são. Mas 

também não são artesãos porque estão eminentemente posicionados como pessoas que 

‘influenciam as ações dos outros’ por meio de “injunções abstratas, verbalizadas, 

encapsuladas e transportáveis, que são seus produtos característicos” (BARTH, 2000b, 

p. 159).  

 Os quase mestres são portadores e agentes do conhecimento que possuem alto 

grau de conhecimento em relação aos artesãos e a pessoas externas ao grupo, porém, 

também são aprendizes em relação aos mestres. Aqui, o movimento de relação está em 

questão, pois, quando são escolhidos para representar a tradição do Alto do Moura, são 

legitimados como portadores e mantenedores desse conhecimento em relação aos 

artesãos, por outro lado, se posicionam como seguidores, em relação aos mestres, como 

dependentes do conhecimento criado pelo mestre para justificarem regras morais e 

valores a serem mantidos como tradição.  

3.2.3 Dos artesãos 

 Prioritariamente, todos são artesãos e é em relação a estes que as ações são 

direcionadas, através do movimento de ação e de relação, possibilitando os 

posicionamentos dos artesãos. A movimento de ação, que consiste em demonstrar ou 

ocultar o criar, é relacionado a estes, pois, quando o artesão transmite seu 

conhecimento, seu modo de criação, instruindo o artesão através de comentários, 

rejeição ou reconhecimento demonstra como se deve criar. Como forma de restituição 

da transmissão do conhecimento, o artesão o restitui reconhecendo-o como quase 

mestre. Assim, são os artesãos que posicionam outros artesãos, através do 

reconhecimento, na categoria de quase mestre, afinal, ainda que o reconheça como 

mestre, não é o detentor do conhecimento como são os mestres. 

 Assim, o posicionamento de um artesão como quase mestre é em relação aos 

demais artesãos e a outras pessoas externas do grupo, as quais o reconhecem e 

legitimam seu posicionamento. Ou seja, é no posicionamento que assenta o movimento 

de relação, pois o artesão deixa de ser apenas mais um artesão para adquirir o status e 

prestígio como quase mestre, este reconhecimento é em relação aos artesãos. Assim, os 

artesãos são os que definem o posicionamento de outros artesãos, possibilitando o 

movimento de ação e o movimento de relação.  
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 Aqui, retomo o caso de Elias Vitalino para demonstrar como os artesãos não 

estão fixos nas categorias, mas como são posicionados relacionalmente. O fato de Elias 

Vitalino repensar sobre o que significa ser mestre e pretender utilizar da categoria para 

ele próprio, pelo fato de ter sido denominado como tal durante a oficina, não implica 

que ele seria um mestre. Logicamente, sua atitude foi intencionada a modo de ascender 

simbolicamente no grupo. Mesmo que se reconheça como mestre, não sairá do 

posicionamento de artesão para as demais pessoas do grupo, se sua atitude for entendida 

como ato de vaidade e soberba. Poderia até ser legitimado como mestre por pessoas de 

fora do grupo, mas internamente ainda continuaria sendo mais um artesão de bonecos.  

 No sentido oposto, Marliete Rodrigues não se preocupa em ser reconhecida 

como mestre, ainda assim é considerada – e talvez nem saiba – como a pessoa que mais 

se aproximaria como mestre. Seu posicionamento social como quase mestre decorre, 

justamente, pelo reconhecimento dos outros artesãos, não por pretensões suas, e 

principalmente por demonstrar o conhecimento. Ainda que faça poucas peças 

exclusivas, ou em pouca quantidade, não demonstra que ela produza menos 

conhecimento, mas, ao contrário, ela demonstra como se deve criar. A artesã preza pela 

criatividade, não pela quantidade. Isso faz ser legitimada como quase mestra pelos 

artesãos, pois sua criação transmite o conhecimento desses artesãos através das práticas 

e decisões intencionais que a artesã demonstra o criar. 

 Destarte, enquanto Elias Vitalino cria peças e reproduz outras, transmite o 

conhecimento ao criar peças e não nas reproduções. Enquanto que Marliete transmite e 

mantém o conhecimento ao priorizar a criação, mantendo o conhecimento (o criar) em 

movimento. Isto, pois, “o conhecimento tem valor máximo como essência da substância 

geradora; as substâncias não-geradoras, as substâncias misturadas e os resíduos – 

especialmente os que vêm de pessoas de baixa posição social – têm valores mínimos.” 

(BARTH, 2000b, p. 157). Assim, a criação de bonecos gera conhecimento - ainda que 

não seja a fonte geradora -, oferece o criar a outros artesãos. Porém, nada é gerado na 

reprodução, ao contrário, é um conhecimento fadado e repetitivo os quais os artesãos já 

sabem como fazer.  

 Afinal, repetir várias vezes o mesmo modelo de criação permite aos artesãos 

quase mestres um aprendizado de conhecimento incorporado (CHAMOUX, 1981) por 

impregnação dos saberes criativos elaborados pelos mestres. Assim como, para os 

artesãos, o mais importante não saber como se dá esse processo de criação 
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completamente, pois, para estes, basta saber fazer peças em barro, mas não saber o 

criar. 

 Enfim, os artesãos - que não são mestres (quase mestres) - são reprodutores de 

peças, são dependentes de novas criações que lhes servem como padrões. Quando 

criam, produzem padrões. Assim, seu nível de obtenção do conhecimento é baixo e, 

aparentemente, dependem da criação dos mestres e quase mestres para poderem 

continuar suas atividades, mas não é. Ao contrário, são os mestres e, principalmente, os 

quase mestres que dependem dos artesãos para serem posicionados socialmente. Afinal, 

o prestígio social e reconhecimento são concebidos pelos artesãos. Não se trata de um 

sistema baseado na reciprocidade com funções bem estabelecidas, mas de uma lógica de 

organização hierárquica que estabelece um lugar no mundo para os artesãos, cujo 

conhecimento próprio do grupo lhes garante um sentimento de pertencimento, a 

identidade do grupo. 
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Capítulo 4 

“Eu sinto que aqui vivemos é como comunidade” 

Organização Social do Trabalho em Grupos Domésticos 

 É na interação social que alguns artesãos são posicionados como mestres (quase 

mestres). Entretanto, não há diferença na interação cotidiana entre o mestre (quase 

mestres) e o artesão, eles não se tratam por categorias, mas como pessoas que partilham 

do mesmo conhecimento, ainda que alguns obtenham mais e outros menos. São pessoas 

que convivem e mantém determinadas responsabilidades na manutenção de seus grupos 

domésticos.  

4 .1 Grupos Domésticos 

 Aqui, os grupos domésticos, são entendidos a partir das contribuições contidas 

no livro “Households: comparative and historical studies of the domestic group” 

(ARNOULD, NETTING E WILK, 1984), onde os autores criticam as perspectivas 

funcionais e econômicas utilizadas, até então, sobre a análise dos grupos domésticos, 

onde apenas os aspectos de atividades produtivas e de consumo direcionadas para as 

necessidades das pessoas, eram considerados. Assim, os autores propõem que aos 

grupos domésticos (households) devem ser abordados, não só pelos aspectos 

econômicos, mas também pelas ideias que os sujeitos têm dele e dos conceitos 

simbólicos, como família e casa, que influenciam suas decisões e guiam as ações (ibid, 

p. xxi). Entendendo que não se trata de um termo designado, apenas, para determinados 

grupos, mas como unidade social importante na organização social do Alto do Moura, 

utilizo a ideia de grupos domésticos analiticamente para demonstrar como os artesãos se 

organizam em grupos domésticos e interagem cotidianamente através das produções.  

 Aqui, parto, não somente, das reflexões apresentadas por Richard Wilk (1984), 

presentes em seu artigo “Households in process: agricultural change and domestic 

transformation among the Kekchi Maya of Belize”20, onde o autor designa a noção de 

“grupo doméstico” a partir da participação em atividades de produção e distribuição, 

por parte dos integrantes do grupo, e não pela ideia de “cooresidência”. Assim, ele 

distingue o “grupo doméstico independente” (independent households), quando o grupo 

vive numa mesma casa e, assim, se mantém; da “unidade habitacional” (dwelling unit), 

quando um grupo vive numa mesma casa, mas não constitui em grupo doméstico; e do 

                                                 
20 “Grupos Domésticos  em processo: mudança agrícola e transformação interna entre os Kekchi Maya de 

Belize”. Tradução do autor. 
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“grupo doméstico agregado” (household cluster) que é formado por mais de uma 

“habitação” (dwelling). Esta última categoria é a mais presente entre os artesãos de Alto 

do Moura. 

 Ainda sobre o “grupo doméstico agregado” (household cluster), o autor elabora 

outra distinção, ele pode ser “restrito” (tight), quando os integrantes se baseiam num 

trabalho coletivo: ou “flexível” (loose), referente ao desempenho de atividades 

diversificadas e autônomas entre as unidades habitacionais. Acerca desta distinção, 

“Há que se destacar que as formas tigth e loose não 
necessariamente separam grupos domésticos distintos, 
podendo ser modos de organização adotados por uma única 

família ao longo do tempo, em resposta às características dos 
diferentes contextos de inserção de seus integrantes” (MURA 

e BARBOSA, 2011, p. 100) 

 Há de salientar, ainda, que Wilk estabelece as distinções entre os tipos de grupos 

domésticos, a partir de quatro aspectos. Primeiro é sobre a frequência de troca de 

alimentos e de outros recursos entre os membros; segundo, sobre a frequência com que 

os membros trabalham juntos, em grupo; terceiro, sobre a quantidade de colheitas, 

propriedade e bens possuídos em comum; e o quarto, sobre o grau em que as atividades 

do grupo são planejadas e dirigidas pelo chefe da unidade (WILK, 1984, p.226). 

 Porém, aqui não se trata de analisar os grupos domésticos sob os aspectos de 

produção e distribuição de bens materiais, como alertam Mura e Barbosa21 (2011) sobre 

a limitação analítica utilizada por Wilk (1984). Mas de analisar os grupos domésticos 

sob o aspecto da transação do conhecimento e como este é incorporado pelo processo de 

aprendizagem através da prática, como proposto por Chamoux (1981). Bem como, 

perceber como é percebida a ideia de “herança cultural” referentes aos integrantes de 

uma mesma família ou de um grupo doméstico. Além disso, vale salientar que:  

“quando ele é constituído por um agregado de unidades habitacionais, na maioria dos 

casos, o grupo doméstico é organizado a partir do que Evans-Pritchard (1982) 

denominava de “família indivisa”, formada por três gerações” (MURA e BARBOSA, 

2011, p. 100). 

                                                 
21 Segundo os autores: “Observa-se que esta classificação das unidades domésticas  oferecida por Wilk 

centra-se sobretudo nos aspectos econômicos e, assim, a definição de household limita-se a salientar a 

produção e a distribuição de bens materiais como fatores determinantes. A nós, parece -nos oportuno 

ampliar as características que definiriam as unidades, abrangendo a organização de aspectos imateriais – 

como conhecimentos, valores, lógicas educacionais, emoções e afetos, mas, também, cargos e papéis 

sociais. Para tal propósito, além da produção e da distribuição, são também importantes  a aquisição e a 

organização social de todos os elementos culturais e materiais à disposição do grupo (ibid, p.100).  
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 Desse modo, apresentarei quatro grupos domésticos constitutivos do Alto do 

Moura, considerando, basicamente, três gerações para análise. A demonstração dessas 

famílias consiste na ancestralidade e no grau de reconhecimento social do chefe de 

família. Ou seja, a detenção do conhecimento, do criar, é o critério básico para análise, 

cujo maior detentor é do chefe da família.  

4.1.1 Família Zé Caboclo  

 O chefe da família, Zé Caboclo, era amigo do mestre Vitalino e foi o artesão que 

mais acompanhou o mestre em exposições na comercialização das peças, na feira de 

Caruaru e no Alto do Moura. Após sua morte, em 1973, seus filhos continuaram 

frequentando e mantendo sua ‘unidade habitacional’ como espaço para produção, 

principalmente, entre os homens. Considerando este grupo em três gerações, a maioria 

dos descendentes está vinculada à produção em barro, como demonstro graficamente22 

(imagem 39). Mesmo aqueles que se agregam ao grupo por filiação, ainda que não 

participem das produções, participam das obrigações domésticas e comemorações no 

grupo doméstico. Aqui, a ‘unidade habitacional’ principal - entenda-se do chefe de 

família - não representa um espaço para se produzir, mas simboliza o lugar da 

convivência e manutenção do conhecimento. 

 

 

 Entre os homens, todos casados, constituem outros núcleos familiares em 

‘unidades habitacionais’ espalhadas no local, mas suas criações são realizadas e 

direcionadas para a casa atelier da família. Mesmo produzindo no mesmo espaço da 

casa atelier, estas podem ser criações individuais ou coletivas. Nas criações coletivas, 

são produzidas peças de um mesmo padrão de criação, geralmente pela demanda de 

encomendas, onda cada um reproduz as peças para o mesmo fim. Aqui, artesãos da 

                                                 
22 Em todos os diagramas apresentados os itens em laranja indicam os que trabalham com barro; e, em alguns 

diagramas, o preenchimento dos itens indica o grau de participação nas atividades da ‘unidade habitacional’ principal. 

A referência geracional utilizada será a partir de Vitalino, cuja geração iniciou a produção de bonecos. 

Imagem 39. Diagrama de parentesco do grupo doméstico Zé Caboclo em três gerações.  



130 

 

mesma família, mas de gerações descendentes participam da produção. Não se trata de 

uma produção em série, pois esses artesãos não fazem partes de uma mesma peça, mas 

de uma reprodução individual.  

 No caso das criações individuais, são realizadas quando não há demanda de 

mercado por encomenda. Desse modo, pode ser um modo de criação sem pretensão ou 

fim de escoamento, ou seja, de uma inspiração, uma ideia ou um insight que o artesão 

teve. Como também, pode ser impulsionado pelo interesse em participar dos eventos de 

exposição (Fenearte, São João, etc.) cujo critério para expor é ter uma peça original.  

 Em relação às mulheres da segunda geração (filhas de Zé Caboclo), após se 

casarem, saem da unidade habitacional principal e formam outras ‘unidades 

habitacionais’ onde produzem suas peças, isto ocorre devido às obrigações com as 

atividades domésticas. Ainda assim, cumpriam obrigações domésticas na casa da 

família Zé Caboclo para suprirem as necessidades da mãe, Celestina Rodrigues. Após 

seu falecimento, em 2013, os filhos mantiveram o atelier na casa em atividade e as 

filhas frequentam, esporadicamente, a residência no intuito de zelarem o espaço. Além 

disso, descendentes de terceira e quarta geração, visitam a casa para ajudarem a segunda 

geração na produção de bonecos. Assim, as ‘unidades habitacionais’ das mulheres são 

referenciais para se obtem o conhecimento sobre técnicas e criações de peças pelos mais 

novos.  

 Aqui, todas as peças criadas ou reproduzidas, individual ou coletivamente, 

constituem no repertório criativo da família Zé Caboclo. Assim, ainda que a peça resulte 

de alto grau de criatividade, exclusividade e originalidade, esta é exposta ou 

comercializada como símbolo coletivo do grupo doméstico. Pois, mesmo quando o 

artesão assina a peça com seu nome, sempre o coloca com referência ao nome da 

família. Além disso, estes artesãos, homens e mulheres, mesmo mantendo suas 

obrigações domésticas em suas ‘unidades habitacionais’, também mantêm obrigações 

com a manutenção do lugar. Configurando, assim, num ‘grupo doméstico agregado’ 

(household cluster) ‘restrito’ (tight). 

4.1.2 Família Vitalino 

 Vitalino teve cinco filhos com Joana Maria e, após sua morte (1963), todos os 

filhos com a viúva mantiveram a ‘unidade habitacional’ continuando as (re) produções e 

exposições das peças na casa que viraria museu (1971). No entanto, no tempo 

etnográfico, apenas Severino Vitalino continua produzindo bonecos entre os três filhos 

ainda vivos. Na Casa-Museu Mestre Vitalino, Severino continua produzindo e 
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recebendo visitantes, mas é em sua ‘unidade habitacional’ que seus descendentes se 

aglomeram cotidianamente e continuam produzindo. Entre seus treze filhos, apenas 

Luiz não continua produzindo peças em barro, embora obtenha algum nível desse 

conhecimento (imagem 40). 

 

Imagem 40. Diagrama de parentesco da grupo doméstico de Severino Vitalino em duas gerações.  

 Seus descendentes de primeira geração participam ativamente das atividades 

domésticas como cozinhar, lavar, limpar, pagar contas e educar os filhos. Aqui, os 

filhos não são educados apenas pelos pais, mas por todos integrantes do ‘grupo 

doméstico restrito’. Além disso, os mais jovens (imagem 41) crescem incorporando as 

práticas e concepções sobre o conhecimento, sobre como criar, pois com poucos anos já 

iniciam o manuseio do barro e são instruídos sobre suas produções, ainda que se trate de 

um brinquedo. Recebem instruções sobre o que ficou bonito ou feio e são iniciados em 

como pintar peças e manusear o barro.  

 

 

Imagem 41. Itens dos integrantes de terceira geração do grupo doméstico de Severino Vitalino. 

 Este, nos termos de Wilk (1984), pode ser um considerado como ‘grupo 

doméstico agregado’ (household cluster) ‘flexível’ (loose), pois as mulheres quando se 
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casam continuam participando ativamente das atividades direcionadas ao chefe de 

família na ‘unidade habitacional’ principal, mas os cônjuges não. Estes mantém 

vínculos trabalhistas assalariados, mas participa do grupo contribuindo com despesas 

domésticas, afinal, os outros integrantes se sua ‘unidade habitacional’ vivem 

diariamente na ‘unidade habitacional’ do chefe de família principal.  

 Sua esposa, Nina, mantém a organização doméstica com ajuda de suas 

descendentes de duas gerações e mantém uma rotina de alimentação baseado no horário 

de Severino. Desse modo, direciona seus fazeres para os integrantes que ali convivem e, 

principalmente, para o chefe da família. De outro modo, Severino mantém a tarefa de 

provedor de bens para necessidades fundamentais, como alimentação, e organiza as 

comemorações da família em datas comemorativas. Assim, ele mantém o grupo 

doméstico por dois aspectos: o de prover bens necessários para o grupo doméstico em 

sua ‘unidade de habitação’ e mantém o conhecimento através das (re) produções das 

criações de Vitalino, tida como herança cultural. 

 Esta herança cultural não se restringe a Severino, se expande à todos os 

integrantes do grupo doméstico que tem consanguinidade com Vitalino. Esta herança é 

exposta pela expectativa que os artesãos e pessoas externas ao grupo têm em relação aos 

descendentes de Vitalino. Aqui, a herança é considerada como algo passado através da 

hereditariedade, criando expectativas sobre os integrantes da família como detentores do 

conhecimento. Não se trata de uma expectativa como algo coercitivo, mas como 

pressuposição, ou seja, aos descendentes de Vitalino se espera que todos saibam criar 

peças de barro. 

 Sobre isto, o integrante do grupo de terceira geração, Robson, parou a produção 

em barro para trabalhar no comércio da cidade, por um curto tempo. Esse ano (2014) a 

prefeitura do município organizou uma exposição de bonecos do Alto do Moura, cujas 

peças a serem expostas teriam que ser sobre a copa do mundo e originais, inéditas e 

criativas. Assim, Robson fez seu primeiro boneco foi aceito em sua primeira tentativa 

de participar de uma exposição como criador de peça. Isto não implica afirmar que a 

família de Vitalino tem privilégios sobre os demais artesãos, mas que tem 

reconhecimento sobre a manutenção do conhecimento relacionado à sua família.  

 Vale salientar que todos os descendentes de Vitalino utilizam seu primeiro nome 

como sobrenome artístico. Fato que não se aplica para nenhum outro grupo doméstico. 

Também não se restringe aos que convivem na ‘unidade habitacional’ de Severino, mas 

é utilizado a todos os integrantes das ‘unidades habitacionais’ que ‘agregados no grupo 
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doméstico’. Esta assinatura é utilizada, apenas, nos bonecos, e simboliza um modo de 

detentor do conhecimento, o qual garante valoração das peças e reconhecimento da 

capacidade de criação. 

 Nesta residência, apenas, a família conjugal – formada por homem, mulher e 

filhos – Severino, Nina e Daniel (5 anos), vivem no mesmo teto, mas a família extensa, 

a qual os descendentes vivem em outras ‘unidades de habitação’, convivem e 

direcionam suas vidas para manutenção da residência do chefe de família. Esses 

convivem cotidianamente na sala da ‘unidade habitacional’ principal, cujas atividades e 

estoque de materiais e de alimentação são depositados na residência principal. Aqui, 

todos (re) produzem bonecas de vários estilos e comercializam as peças conjuntamente 

espaços além da municipalidade, mas mantêm certa autonomia quanto às vendas das 

produções na cidade.  

 No caso da família Vitalino, Severino continua produzindo ao estilo do pai, 

assim como os filhos Dedé Vitalino e Elias Vitalino. Vale ressaltar que Elias, Dedé e 

Severino, por buscarem manter e inovar as peças criadas por Vitalino, eles trabalham 

isoladamente, enquanto os dois primeiros produzem em suas próprias casas, Severino 

produz na própria Casa-Museu Mestre Vitalino. Importa afirmar ainda, que Elias com 

sua esposa na casa vizinha à ‘unidade habitacional’ principal, assim como Elizabete 

Vitalino é proprietária de outra casa da ‘unidade habitacional’ principal. Enquanto o 

primeiro produz em sua ‘unidade habitacional’ bonecos de barro, marcado pelo 

processo criativo de individualidade; Elizabete não reside em sua propriedade, apenas 

utiliza apenas para produção, junto com outras integrantes do grupo doméstico e que 

ficam em constante movimento interacional e práticos com os outros integrantes do 

grupo na ‘unidade habitacional’ principal. Estas duas propriedades garantem um caráter 

de ‘unidades habitacionais agregadas’, somada às demais pertencentes aos outros 

integrantes, formando um ‘grupo doméstico agregado’ (household cluster) ‘restrito’ 

(tight).  

4.1.3 Luiz Antônio e família 

 Luiz Antônio reside em sua ‘unidade habitacional’ com seu cônjuge Odete 

Maria, entretanto, seus filhos Leonildo, Leonel e Leonaldo mantém suas, respectivas, 

‘unidades habitacionais’ vizinhas ao do chefe da família. Estes participam diretamente 

das atividades do chefe de família, a partir das produções e possibilidades de 

escoamento destas. Além desses descendentes, com exceção de Luiz Antônio filho que 
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é padre em outra cidade, mantém suas ‘unidades habitacionais’ no Alto do Moura. A 

proximidade das ‘unidades habitacionais’ possibilitam a participação conjunta em 

eventos de exposição e de espaços para escoamento das produções. 

 Em relação aos integrantes de terceira geração, poucos são os que estão 

vinculados à produção de peças em barro (imagem 42). Embora muitos não produzam, 

convivem constantemente nas proximidades da ‘unidade habitacional’ principal. Aqui, 

os integrantes de grupo tem maior autonomia em relação ao chefe de família, mas 

mantêm a referência a ele como detentor do conhecimento. Assim, caracteriza o ‘grupo 

doméstico agregado’ (household cluster) como ‘flexível’ (loose). 

 

 

Imagem 42. Itens dos integrantes de terceira geração do grupo doméstico de Luiz Antônio. 

 Os integrantes de segunda geração que produzem peças, mantém em suas 

‘unidades habitacionais’, as próprias casas ateliês de forma autônoma. Os três filhos 

primeiros, (re) produzem peças em modelos de bonecas e de bonecos, também tem 

pessoas que trabalham para eles em suas produções. Enquanto os demais descendentes 

produzem peças de forma mais autônomas (imagem 43).  

 

Imagem 43. Diagrama de parentesco do grupo doméstico de Luiz Antônio. 
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 Neste caso há forte divisão social do trabalho por gênero, onde aos homens 

cabem manter relações relacionadas à produção, na modelagem e queima, das peças, 

bem como em relação ao escoamento destas. Enquanto às mulheres exercem funções na 

produção, pintando peças, e mantêm as atividades domésticas nas próprias ‘unidades 

habitacionais’. No entanto, este grupo caracteriza-se, nos termos de Wilk, como ‘grupo 

doméstico agregado’ (household cluster) ‘restrito’ (tight), cuja produção e escoamento 

das peças são direcionadas ao chefe da família, mas também de forma autônoma. 

4.1.4 Manuel Eudócio e família  

 O chefe de família Manuel Eudócio mantém sua ‘unidade habitacional’ como 

casa atelier para suas próprias produções. Devido a sua estreita relação de amizade que 

teve com Vitalino e suas criações, garante a ele o reconhecimento como aprendiz direto 

do conhecimento criado por Vitalino. Sua participação em exposições e as formas de 

escoamento de suas peças são mantidas de maneira autônoma em relação aos demais 

integrantes do grupo que também (re)produzem peças em barro (imagem 44). Essa 

autonomia ocorre pelo reconhecimento do chefe da família como detentor do 

conhecimento. 

 

Imagem 44. Diagrama de parentesco do grupo doméstico de Manuel Eudócio em duas gerações. 

 Os integrantes de segunda geração são autônomos em relação à produção e 

escoamento de suas peças, mesmo entre os que (re)produzem peças são relacionados a 

produção de modelos de bonecas ou de pecinhas de barro. Aqui, não se trata de uma 

produção com caráter coletivo vinculado ao nome do chefe de família, mas de forma 

autônoma. Assim como, alguns integrantes da mesma geração não são vinculados às 

produções de peças. Além disso, poucos são os integrantes de terceira geração que estão 

vinculados à produção de peças (imagem 45). 

Manuel

Eudócio

Elisa

Mª

Mª

Luzinete

Regina Inês João HelenoLuís

Carlos

José

Silvano
José

Adjaelson

Adenildo Ademilson Mª

Elizabete

Eriberto Elisoneide MarcosGenilda Suely Sandra
Mª

das

Graças

Vana Jandira Lailton Cristiane Roni Eliane Zé

Amâncio

Francisco Iraci Cleonice



136 

 

 

Imagem 45. Itens dos integrantes do grupo doméstico de Manuel Eudócio de terceira geração. 

 No entanto, quatro integrantes da segunda geração mantêm suas ‘unidades 

habitacionais’ no perímetro vizinho a ‘unidade habitacional’ principal, de Manuel 

Eudócio. Assim, embora as ‘unidades habitacionais’ sejam mantidas autonomamente, 

ao chefe da família são direcionados as atividades dos descendentes por dois motivos. 

Primeiro, pelo fato de Manuel Eudócio obter reconhecimento como detentor de 

conhecimento e suas peças são produzidas individualmente por ele, também têm 

características de individualidade, excepcionalidade e criatividade. Segundo, devido o 

fato de Manuel Eudócio não ter cônjuge, seus descendentes direcionam suas atividades 

de modo a suprir as necessidades domésticas para o chefe de família.   

 Aqui, os integrantes compõem um “grupo doméstico agregado” (household 

cluster) que não está diretamente a relações pelas produções em barro, mas ao 

reconhecimento do chefe de família como criador, cujo caráter flexível (loose) deve ser 

considerado pela autonomia das ‘unidades habitacionais’. Mas com direcionamento de 

atividades domésticas e práticas para manutenção da ‘unidade habitacional’ principal de 

Manuel Eudócio. 
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é referência primeira como detentor do conhecimento que, mesmo pós-morte, as 

atividades dos descendentes são direcionadas para manutenção do conhecimento em 

relação ao detentor ou ao espaço de criação.  

 Ou seja, na própria referência aos grupos dois modos são apresentados, cujo 

primeiro refere-se ao uso do primeiro nome do artesão chefe da família como 

sobrenome para seus descendentes (‘Família Zé Caboclo’ e ‘Família Vitalino’); e, 

segundo, quando vivo o chefe da família, seu nome é referenciado primeiro, como 

detentor do conhecimento e de seus herdeiros (‘Luiz Antônio e família’ e ‘Manuel 

Eudócio e família’). Assim, o vínculo parental consanguíneo é significado como 

herança cultural, ou herança do conhecimento, cuja morte do chefe representa que seus 

herdeiros já são herdeiros de tal conhecimento, enquanto que vivo o detentor do 

conhecimento reconhece a ele a detenção do conhecimento cujos herdeiros ainda não se 

apropriaram. 

 No entanto, ainda que aos chefes de família seja reconhecido como detentor de 

conhecimento, não significa afirmar que apenas eles o detêm, mas sim que este 

conhecimento é transmitido através da experiência e do reconhecimento desses chefes 

como referência ao conhecimento do grupo. Este reconhecimento é baseado na 

capacidade de criação de novos bonecos e é transmitido no cotidiano dos integrantes 

dos grupos domésticos. Assim, quanto maior o reconhecimento dos chefes de família 

como detentor do conhecimento, maior é o direcionamento de atividades produtivas e 

domésticas para manutenção desse conhecimento. 

 Além disso, é na interação constituídas nas ‘unidades habitacionais’ principais 

que a transmissão do conhecimento acontece, ela é prática e incorporada, segundo a 

perspectiva de Chamoux (1981). Aqui é onde acontece a difusão de novas técnicas e de 

mudanças de estilos ou modelos, como também são nesses espaços que se mantém o 

reconhecimento e a legitimidade de determinadas regras e valores que definem o que é 

mais ou menos tradicional.  

 Desse modo, a partir das reflexões elaboradas por Wilk (1984) sobre os grupos 

domésticos, tomando como base os quatro critérios de distinção entre os tipos, entre os 

artesãos não se trata apenas de necessidades e atividades ligadas à economia de bens 

materiais, mas como economia baseada na manutenção do conhecimento. Tomando 

como base os seguintes aspectos: (1) frequência de troca de alimentos e de outros 

recursos entre os membros; (2) frequência com que os membros trabalham juntos, em 

grupo; (3) a quantidade de colheitas, propriedade e bens possuídos em comum; (4) 
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sobre o grau em que as atividades do grupo são planejadas e dirigidas pelo chefe da 

unidade. Algumas analogias são estabelecidas a cada ítem apresentado acima: 

(1) Frequência de troca de conhecimento incorporado e de outros recursos entre os 

membros. Aqui, a troca de conhecimento é incorporado, como sugere Chamoux (1981), 

através da observação e condução nas produções das peças, além dessas serem escoadas 

de forma coletiva ou manual. 

(2) Frequência com que os membros trabalham juntos, em grupo. Os artesãos que 

trabalham juntos são (re)produtores de peças e tem menor grau de reconhecimento 

individual. 

(3) A quantidade de conhecimento, propriedade e bens possuídos em comum . Assim, 

quanto maior o conhecimento adquirido, mais individualizado é a produção e o seu 

reconhecimento. Quanto menor a retenção do conhecimento adquirido, mais 

reconhecimento coletivo se têm. 

(4) Sobre o grau em que as atividades do grupo são planejadas e dirigidas pelo chefe 

da unidade. Quanto maior o reconhecimento do chefe de família como detentor do 

conhecimento, maior é o direcionamento das atividades dos outros integrantes a ele.   

4.3 Outras Formas de Pertencimento ao Grupo 

 Entre os grupos domésticos no Alto do Moura, também há outras formas de 

pertencerão grupo, dentre estes está o casamento entre integrantes de grupos domésticos 

distintos, cuja vinculação acarreta no estreitamento das relações entre famílias; ou 

através de uma antiga performance que não é exclusiva do lugar, onde os artesãos 

estabelecem uma relação entre compadres sem passar por qualquer rito de caráter 

religioso. Este último possibilita que pessoas que, até então, não eram do grupo seja 

posicionado como integrante do grupo. Além disso, também há os artesãos que têm 

relações de consanguinidade com os integrantes dos grupos domésticos, realizam 

atividades de produção artesanal em barro, mas não residem no Alto do Moura. Estes 

são os artesãos extralocais. Desse modo, apresentarei como acontece cada forma dessa 

de pertencimento ao grupo. 

4.3.1 Relações de parentesco por afinidade 

 Assim, os grupos domésticos são relacionados pelo parentesco de afinidade 

através de uniões conjugais nas três gerações. Vale destacar que estas gerações 

corresponde temporalmente após difusão do conhecimento proporcionado por Vitalino. 

Na primeira geração a relação de parentesco por afinidade é estabelecida entre 
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descendentes de “louceiras”, cuja descendência corresponde ao início da difusão da 

produção de bonecos. Desse modo, a relação por afinidade corresponde à primeira 

geração de artesãos de bonecos ao estilo de Vitalino (imagem 46). 

 

Imagem 46. Diagrama de parentesco por afinidade entre integrantes de grupos doméstico da primeira 

geração. 

 Importa salientar que nessa relação o vínculo é criado entre os dois artesãos mais 

próximos à Vitalino, como também corresponde aos primeiros artesãos aprendizes do 

conhecimento gerado pelo mestre. Com isso, estes artesãos são reconhecidos como 

detentores do conhecimento, cujo reconhecimento é fortalecido pelo contínuo processo 

de criações após a morte de Vitalino. 

 A partir da descendência da primeira geração, alguns integrantes dos grupos 

domésticos se casam e criam relações entre dois grupos através da relação por afinidade. 

Neste caso, trata-se não da relação entre os reconhecidos detentores do conhecimento de 

Vitalino, mas dos filhos destes (imagem 47).  
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Imagem 47. Diagrama de parentesco por afinidade entre integrantes de grupos domésticos da segunda 

geração. 

 Vale alertar que estes integrantes que se casam não obtêm apenas o 

conhecimento da produção de bonecos, mas já reproduzem peças criadas pelos seus 

antecessores. No entanto, não são restritos reprodutores, ocasionalmente, criam bonecos 

ao estilo de Vitalino e são reconhecidos como detentores do conhecimento em relação 

às novas gerações, mas reprodutores do conhecimento em relação aos antecessores. 

 Por fim, as novas gerações continuam estabelecendo relações por afinidade entre 

integrantes de diferentes grupos domésticos (imagem 48). Aqui, se trata da relação por 

afinidade entre um integrante de terceira geração com uma integrante de quarta geração 

e de grupos domésticos distintos. São as novas gerações de artesãos do estilo figurativo.  

 

Imagem 48. Diagrama de parentesco por afinidade entre integrantes de grupos domésticos da terceira geração. 
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 Por fim, é importante destacar alguns aspectos sobre este último caso, pois o 

diagrama apresentado demonstra que na geração mais recente, poucos continuam 

trabalhando em barro. No entanto, isto ocorre por dois motivos: primeiro, trata-se de 

crianças que ainda não sabem manusear o barro, como é o caso analisado; segundo, em 

alguns casos são jovens que sabem produzir em barro, mas se afastam temporariamente 

para se dedicarem ao estudo ou trabalharem na indústria e no comércio. 

 Destarte, o conhecimento tradicional é transmitido através de gerações através 

da corporação nos grupos domésticos, cujos chefes das famílias são os detentores desse 

conhecimento que pode ser medido através da proximidade e convivência que tiveram 

com o mestre Vitalino. Trata-se do processo de transmissão de conhecimento 

incorporado (CHAMOUX, 1981), adquirido através da experiência, da observação e 

instruções que foram transmitidos pelo mestre, depois pelos chefes de famílias e 

também pelos integrantes dos grupos domésticos. Assim, as relações de parentesco por 

afinidade ligam grupos domésticos distintos do Alto do Moura e fortalece o sentimento 

de grupo, não só de grupos domésticos, mas também como grupo distinto.  

4.3.2 “Compadrinhamento de fogueira” 

 No “compadrinhamento de fogueira” institui a relação entre grupo doméstico do 

local com outros núcleos familiares que não nasceram no Alto do Moura. Essa relação é 

um modo de incluir outras famílias dentro do próprio grupo, pois institui uma relação, 

sobretudo entre chefes de famílias, de amizade e de confiança entre os compadres. Esta 

instituição acontece durante o período de São João, que no local é comemorado durante 

o mês de junho todo e não se trata de uma relação estabelecida por instituição religiosa 

ou legal, mas de uma instituição tácita com eficácia social. Para demonstrar como 

acontece esta instituição apresento uma explicação elaborada pelo artesão Cícero José: 

“Se for contar direitinho mesmo, eu tenho mais de vinte 
compadre e comadre aqui no Alto do Moura. Tem batizado 

de filho, tem da fogueira de São João. (...) Compadre de 
fogueira é na hora que acende a fogueira chama quem quer 
fazer. Dois vizinhos ou o que for. Aí, pega na mão um do 

outro, fica um o lado da fogueira e o outro, com os braços por 
cima da fogueira. Na hora que o fogo tá baixo, não é na hora 

que tá pegando alto não. ‘São João dormiu, São Pedro 
acordou, vamos ser compadre que São João mandou’ e 
virando três vezes. Você tá aí, a fogueira tá aqui, eu to 

pegado na sua mão aí eu: ‘São João disse, São Pedro assinou, 
vamos ser compadre que São João mandou’, aí eu vou pra lá 

e tu vem pra aqui, sem soltar a mão, girando. Aí, ‘São João 
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dormiu, São Pedro acordou, vamos ser compadre que São 

João mandou’. Você vai pra lá e eu venho pra cá. Quando 
você chegar no seu lugar três vezes, eu num to três vezes no 

meu também?! Aí já é compadre, se abraça e a partir daquele 
dia chamar compadre ou comadre.” (Cícero José, artesão, 21-
7-2013) 

 Este modo de vinculação ao grupo não é restrito entre os artesãos, como modo 

de estreitar relações, mas é expandido para outras pessoas mantêm relacionamento 

estreito com algum ou vários artesãos. Não se trata de uma forma de apadrinhamento de 

um filho ou filha que estabelece uma relação entre compadres. Aqui, trata-se de 

incorporar uma pessoa ao grupo de artesãos, porém, isto também implica em outra 

forma de relacionamento em relação aos integrantes de grupos domésticos. Para isso, 

relatarei dois casos de “apadrinhamento de fogueira”. 

 No primeiro caso, refere-se a Manoel Galdino que não nasceu no Alto do Moura, 

mas viveu maior parte de sua vida no local convivendo com os artesãos. Decerto, suas 

relações eram estreitadas através das vivências em relação às necessidades coletivas dos 

artesãos, como também se vinculava ao grupo por produzir peças em barro. Este não só 

produziu como criou um novo estilo de peça. Além de ser de fora do grupo e manter um 

processo criativo que não se baseava na difusão de seu conhecimento, este também não 

tinha qualquer vinculação de parentesco com o grupo. No entanto, Severino Vitalino 

relata que eles eram compadres de fogueira e que foi, a partir disso, que ele foi 

reconhecido como alguém do grupo. 

 Em outro caso, também foi relacionado a Severino, mas, desta vez, foi comigo 

em uma das minhas pesquisas de campo. Antes do rito, em 2013, Severino havia me 

explicado como as pessoas se vinculavam ao grupo como compadres de fogueira. 

Assim, durante minha pesquisa, nosso relacionamento foi estreitado através da 

companhia e situações que vivemos juntos em campo. Bem como, minha frequente 

presença em sua residência e na de outros artesãos me possibilitou aproximar dele e de 

sua família. Desse modo, em junho deste ano (2014) ele acendeu a fogueira e me 

chamou para ser compadre dele, assim o fiz. Ele explicou novamente como devia me 

comportar e realizamos a performance, desde então, nos tratamos como compadres. 

 Estas situações são distintas, pois Galdino era artesão e participava ativamente 

das atividades coletivas de produção, exposição e comercialização das peças junto com 

o grupo. Enquanto que minha atividade sempre foi distinta das atividades dos artesãos, 

ainda que estivesse relacionada não se tratava de compartilhar o mesmo conhecimento 
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na prática. Aqui, o que parece, é que mesmo participando desse rito, minha relação foi 

instituída em relação à Severino e seu grupo, pois, ainda que haja aceitação do grupo em 

relação a mim, não compartilho do mesmo modo do conhecimento. 

4.3.3 Artesãos extralocais 

 Alguns integrantes dos grupos domésticos, principalmente mulheres, depois de 

casarem foram para outras cidades em diversos estados, alguns exercem atividades em 

comércio ou na indústria, enquanto outros continuam trabalhando com artesanato em 

barro. Sobre estes últimos que me deterei a analisar, não de forma aprofundada, pois 

não obtive muitas informações durante os dois anos de pesquisa, mas servirá como 

possibilidade para outras pesquisas.  

 Estes artesãos extralocais não são, apenas, pessoas que saíram do Alto do 

Moura, mas se trata de um fenômeno recente por se tratar de um aglomerado de artesãos 

do local vivendo em outra cidade. Atualmente, são cerca de vinte famílias que 

constituem um aglomerado artesãos em Guarapari/ES, onde mantém o trabalho em 

barro produzindo, sobretudo, utensílios domésticos. Entre estes artesãos extralocais, há 

os que se filiaram com pessoas de fora do grupo e seguiram para o Espírito Santo, 

principalmente por se identificarem com o lugar, como também há famílias constituídas 

entre integrantes dos grupos domésticos do Alto do Moura que se mudaram com todo 

núcleo familiar. Estes constituem ‘unidades habitacionais’ de ‘grupos domésticos 

agregados’ (household cluster), pois ainda que não conviva diariamente na unidade 

habitacional principal, estes mantém relações diretas com os outros integrantes do 

mesmo grupo doméstico, como exposto abaixo:. 

 “Minha familiação todinha é daqui do Alto do Moura, 
mesmo. E tenho sim, tem um irmão meu que ele mora em 
Guarapari, no Espírito Santo. Lá ele tem loja e trabalha com 

artesanato lá, também. Mas lá no Espírito Santo. Ele faz 
muitos tipos de peça. Ele foi pra lá tá com uns dez anos. Aí 

ele vem todo ano, pronto, ele foi embora segunda feira. Mas 
ele tem loja lá, ele tem casa própria, tem uma ceramicazinha 
pra trabalhar lá. Que ele trabalha lá e ele fala que não quer 

vim pra cá, porque lá é bom também e lá é bom. Ele compra 
e ele leva peça minha, peças de alguém aí do Alto do Moura 

ele compra também. Eles manda no caminhão. Tem um 
caminhão que vem, de lá, que compra peça no Alto do 
Moura. Aí, as caixas dele quando tá pronta a gente manda por 

ele (caminhoneiro) e ele entrega a ele (irmão artesão) que é 
conhecido dele. (...) As dele é de lá, que as dele é mais aquele 

tipo de panela, panela de peixe, panela preta. Que é a que ele 
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trabalha com ela. Galinha, umas galinhas que eles inventaram 

lá. Eles trabalham com elas lá. Eles levam essas aqui que ele 
leva, vamo dizer, é jogador, o orelhão, volta da roça, essas 

coisas que ele compra e leva pra lá é vendida com o nome do 
Alto do Moura. (Cícero José, artesão, 2013) 

 Estes artesãos mantêm o vínculo pessoal com os outros integrantes do grupo 

através da produção e circulação das produções entre o Alto do Moura e Guarapari. 

Além disso, esta conexão é proporcionada, principalmente, pelos atravessadores que 

transportam peças do Alto do Moura para os artesãos em Guarapari. Assim, os 

atravessadores não transportam, apenas, peças como mercadorias, pois através deles os 

vínculos de relações com o grupo doméstico são mantidos pelo compartilhamento e 

coparticipação das atividades produtivas do Alto do Moura. 

 Assim, não se trata, apenas, de um vínculo estabelecido pela consanguinidade, 

mas de relacionamento de participação no circuito produtivo das peças do Alto do 

Moura, mantendo o conhecimento em fluxo através do transporte dele. Apesar de 

restrito os dados para analisar esse fenômeno profundamente, a mobilidade desses 

artesãos não restringe à vivência no local, o sentimento de pertencimento ao lugar 

representa pertencer ao grupo, um grupo de artesãos que, através da obtenção e 

manutenção do conhecimento, estabelecem seu lugar no mundo. 
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Algumas Considerações Finais: se cria assim... 

 O impulso motivador dessa dissertação foi refletir sobre patrimônio cultural, 

como forma de representação de tradição. Desse modo, busquei destrinchar os 

patrimônios constitutivos do Alto do Moura para descobrir a tradição dos artesãos. 

Assim, detectei como a um mesmo patrimônio vários sentidos são criados entre os 

diversos atores motivados pelo atrativo valor simbólico de cada tipo dele. Busquei 

demonstra como a fronteira entre material e imaterial no patrimônio é ultrapassada pelos 

seus sentidos atribuídos de forma distinta pelos atores sociais.  

 Ou seja, não interessa o patrimônio material pelo seu valor material apenas, mas 

pelo seu cargo simbólico imaterial como as histórias do lugar, o modo de fazer no 

espaço, o valor arquitetônico e outras variações. Como também não basta conhecer algo 

imaterial, a matéria a ele atribuído tem um valor simbólico que pode significar ao 

visitante como lembrança do artesão, peça de valor artístico, símbolo de identidade, 

entre outros sentidos.  

 O patrimônio não tem valor simbólico como algo inerente a ele, esses sentidos 

são construídos na experiência e de forma relacional. Não basta afirmar que o 

patrimônio é carregado de valor simbólico que comunicam ao receptor, quem comunica 

são as pessoas envolvidas num processo de significação, é isto que dá variações e 

sentidos a ele.  

 Além disso, há de considerar a dimensão política sobre o patrimônio, pois é ela 

que motiva os artesãos a buscarem o registro de sua tradição. Não como forma de 

manter a tradição, como se ao “patrimonializar” garantisse a continuidade daquela 

tradição, mas como caminho de legitimar reivindicações de políticas públicas que 

viabilizem a manutenção de sua tradição. Não como forma de garantir sua permanência, 

mas ter sua tradição como patrimônio legitimado pelo Estado aumenta o leque de 

possibilidades e de níveis de acesso a políticas, incentivos e reconhecimento para sua 

manutenção. 

 Entretanto, perceber os valores e o caráter prático do patrimônio como formas de 

valoração e de manutenção da tradição, não diz nada sobre o que esta é. Assim, no 

segundo capítulo optei por uma mudança de perspectiva, pois se o objetivo dessa 

dissertação consiste em perceber a tradição dos artesãos, é através pela influência de 

processos sociais que os artesãos afirmam que ela está mudando ou se perdendo. Assim, 

busquei identificar o quê e como esta tradição mudava ou se perdia, percebendo quais 
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eram os elementos acionados pelos artesãos para assegurar a manutenção de sua 

tradição. 

 Destarte, busquei entender como a tradição era atualizada e, assim, perceber de 

que se tratava a tradição do Alto do Moura, demonstrando como os artesãos elaboram 

estratégias para sua manutenção. Desse modo, destaquei aspectos da formação 

histórico-espacial, das consequências das agências institucionais, do turismo cultural, do 

fluxo de pessoas e da especulação imobiliária que expande no lugar. Com isso pude 

perceber a dinâmica social e alguns movimentos utilizados pelos artesãos como forma 

de preservarem sua tradição. 

 Desse modo, demonstrei duas categorias sobre os tipos de turismos, enfatizando 

nessa atividade o aspecto relacional, ou seja, não se trata de fixar pessoas entre estas 

categorias, pois são perspectivas em relação as experiências. Afinal, uma mesma pessoa 

pode ter uma experiência como etnoturista, em um momento, e kitschturista em outra 

ocasião. Assim, estabeleço a distinção entre os etnoturistas, como experiências 

interessadas pela cultura local, buscando elementos mais tradicionais, e os 

kitschturistas, referente aquelas experiências de pessoas que vão ao Alto do Moura para 

se divertirem e consumirem produtos e tradições sem se preocuparem muito com os 

impactos de seus comportamentos e decisões no local. 

 Assim, enquanto que o kitschturista incentiva a produção de peças produzidas 

em larga escala, os etnoturistas, impulsiona a produção de peças consideradas como 

“mais tradicionais”. Estas categorias não se trata dos produtos em si, mas da experiência 

na produção, pois os etnoturistas vivenciam a experiência buscando conhecer o artesão 

em sua rotina, ao contrário do kitschturista, que busca no lugar equipamentos para sua 

distração e relaxamento físico e mental, no sentido de fuga da rotina. 

 Por outro lado, todos os processos abordados no capítulo demonstra que os 

artesãos utilizam de dois tipos de movimento de difusão da tradição, de visibilidade 

extralocal e visibilidade local. Esses movimentos consistem na forma de demonstrar o 

que entendem como tradição para dentro e para fora do grupo. Assim, para demonstrar 

sua tradição é necessário que os artesãos selecionem elementos culturais que possam 

transmitir a mensagem de forma que autentique aquela demonstração como tradicional, 

trata-se de um processo de desempacotamento da tradição. 

 Demonstrei como o desempacotamento da tradição consiste no ato de selecionar 

elementos considerados próprios de uma cultura específica, aqui, entendida por tradição 
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e como algo vivo e vivido pelos seus proprietários que, circunstancialmente, são 

motivados a dizerem a outras pessoas quem são e os que fazem diferentes. 

  Essa ideia não pressupõe que a tradição seja algo empacotada em algo fixo ou 

imutável, mas sim ligada a algo capaz de acumular elementos culturais, através dos 

fluxos culturais, e são estocados. Este algo são as próprias pessoas que detêm a  

tradição, detêm os elementos culturais, mas não importa mostrá-la cotidianamente. 

Quando necessário, selecionam elementos culturais no desempacotar da tradição para 

demonstrar aquilo que são e, assim, fortalecem e reafirmam sua tradição. 

 No entanto, o desempacotar da tradição revela como a tradição é mostrada, não 

seu elemento formador, ou seja, saber que a tradição é algo constituída de elementos 

culturais facilita sua percepção, mas não revela do que é feita. Também o fato dela ser 

transportável em corpos com códigos de conduta capaz de representá-la, ajuda o 

entendimento. Assim, se no desempacotamento da tradição o que se revela é o 

elemento tradicional, restou saber o que seria este. 

 Desse modo, no último capítulo observei como o elemento tradicional é retido 

mais por alguns que para outros e como isso legitima práticas consideradas mais 

tradicionais. Aqui a ideia da tradição como algo cumulativo foi fundamental para 

compreender como modos de fazer diferentes são mantidos, mesmo com o surgimento 

de outros modos. Assim, entre os artesãos, o tradicional não é estabelecido apenas pelo 

modo de produção ou pelo que produz, mas pelo ato do criar. Aqui, quem produz mais, 

cria menos, como os reprodutores em série que ocupam a base da hierarquia social do 

grupo. Mas, não adianta apenas criar, sua transmissão de como criar é restituída como 

reconhecimento e status social, ou seja, dar conhecimento implica ter reconhecimento. E 

esse conhecimento é o criar. 

 A partir disto, elaboro dois conceitos: movimento de ação e movimento de 

relação. O movimento de ação consiste no ato de demonstrar ou de ocultar o 

conhecimento, através do incentivo ou da crítica do detentor do conhecimento. 

Enquanto que o movimento de relação consiste no caráter relacional, cujo artesão pode 

ocupar e agir de determinada forma, de acordo com o conhecimento que detém em 

relação ao outro. 

 Estes dois movimentos explicam o caráter flexível do sistema hierárquico entre 

os artesãos, também explica como cada categoria é um posicionamento que implica em 

mais ou menos prestígio social. Onde o mestre tem o maior prestígio; o quase mestre 

tem menos, em relação ao mestre, e mais em relação ao artesão; enquanto que o artesão 
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tem em relação aos não pertencentes ao grupo. Assim, as categorias não estruturam a 

organização social, elas dão sentido e modos de conduta. Aliás, dois artesãos podem 

ocupar uma mesma categoria, mas são diferenciados pelo grau de reconhecimento de 

sua capacidade de criar.   

 Entretanto, demonstrei como esse conhecimento é transmitido pelas atividades 

exercidas pelos artesãos organizados em grupos domésticos, onde na interação a 

transação do conhecimento acontece. Aqui, os artesãos estabelecem vínculos parentais e 

relações de pertencimento ao grupo a outras pessoas, através do conhecimento 

compartilhado. Conhecimento este que está atrelado à competência criativa de cada 

artesão. 

 Quando apresento o criar como o conhecimento entre os artesãos, não pretendo 

remeter a uma categoria patrimonial, como o saber e o fazer. Aliás, o criar é distinto 

destas duas categorias, pois não se trata de saber algo ou de fazer algo, tampouco de 

saber fazer algo ou alguma coisa. Afinal, os artesãos detêm o conhecimento de saber 

fazer bonecos e bonecas em barro, mas é o criar que configura diferenças entre aqueles 

que detêm mais e os que têm menos. Também não se trata de criatividade ou quantidade 

de criações, pois estas são representações do criar. Nem basta ter criatividade e pouco 

gerar, como criar várias peças ao estilo do mestre. O diferencial é o ato de criar, cuja 

criatividade é qualidade de quem o faz e as criações é resultado do ato.    

 Portanto, o criar é a pedra de toque deste trabalho. A tradição pode ser entendida 

pelo movimento inverso da leitura, iniciando pelo capítulo último. Desse modo, seria 

possível perceber como a complexidade do Alto do Moura, as dinâmicas sociais, os 

fluxos culturais e os sentidos do patrimônio são impulsionados pelo criar dos artesãos. 

É esse criar que dá o ethos do lugar, quando várias pessoas remetem ao Alto do Moura 

como: ‘lugar que respira arte’. 
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Anexo I – Relação de Produções sobre o Alto do Moura 

 
Textuais 

Título Autor (a) Editora Ano 
No Barro à Expressão Artística: as 
representações conceituais do 
trabalho artesanal no Alto do 
Moura 

FERREIRA, Josué Euzébio 
/ SILVA, Paulo R. de F.  

 

_____ 

 
2009 

Vitalino: um ceramista popular do 
Nordeste 

RIBEIRO, René MEC, Fundaj 1959 

Mestre Vitalino FROTA, Lélia Coelho  Massangana 1986 
Vitalino Sem Barro: o homem MELLO, Paulino C. de MEC 1995 

O Reinado da Lua – escultores 
populares do Nordeste 

COIMBRA, Silvia; 
MARTINS, Flávia e 
DUARTE, Letícia 

 
Salamandra 

 
1980 

Mestre Vitalino e artistas 
pernambucanos 

WALDECK, Guacira  IPHAN 2009 

Biografia do Mestre Vitalino CRISTÓVÃO, José S.  ______ ____ 
Mestre Vitalino NEVES, Andre M. M. das Paulinas 2000 

Manuel Eudócio, Patrimônio Vivo WALDECK, Guacira IPHAN, CNFCP 2005 

Família Zé Caboclo WALDECK, Guacira IPHAN, CNFCP 2008 

Manuel Eudócio: um cronista do 
seu tempo 

MONTES, Maria Lucia  Febraarte 2005 

Artistas da Cerâmica Brasileira ______________ Volkswagem do 
Brasil 

2005 

Arte Popular Brasileira: peças da 
coleção Casa do Pontal 

BEUQUE, Jacques Van de Câmara Brasileira 
do Livro 

 
1994 

Cerâmica Popular do Nordeste BORBA FILHO,Hermilo e 

RODRIGUES,Abelardo 

CDFB/MEC 1969 

Brasil Arte Popular Hoje FROTA, Lélia Coelho EPCL 1987 

Arte da Cerâmica no Brasil BARDI, P. M. Raízes Artes 
Gráficas 

1980 

O Museu do Homem do Nordeste ——————— Banco Safra 2000 

 
O Barro na Arte Popular Brasileira 

 

MACHADO, Clotilde de 

Carvalho 

Lídio Ferreira 
Junior Artes 

Gráficas e Editora 
Ltda 

 
1977 

Coleção Jarbas Vasconcelos -       
Arte Popular 

 

COSTA, Janete 

Instituto Cultural 
Bandepe 

 
2005 

 
Arte Popular de Pernambuco 

 

COSTA, Janete 

Instituto Cultural 
Bandepe 

 
2001 

 
Un Art Populaire 

 

____________ 

Foudation Cartier 
pour l'art 

contemporain/Actes 
Sud 

 
2001 

Arte Popular Brasileira Vários MAM 1976 



 

 

Museu de Folclore Edison 
Carneiro- Sondagem da Alma do 

Povo 

______________  
Empresa das Artes 

 
2005 

O Mundo da Arte Popular 
Brasileira 

MASCELANI, Ângela Mauad 2009 

Arte do Barro e o Olhar da 
Arte/Vitalino e Verger 

LODY, Raul (curador) Instituto Cultural 
Banco Real 

2009 

Pequeno Dicionário da Arte do 
Povo Brasileiro, Século XX 

FROTA, Lélia Coelho  Aeroplano 2005 

O Espírito Criador do Povo 
Brasileiro Através da Coleção 
Abelardo Rodrigues do Recife 

 
_____________ 

 
Palácio Itamaraty 

 
1972 

Arte Popular Book ——————— Editora Decor 2004 
A Onça de Vitalino ORTHOF, Sylvia Salamandra 1994 

 

REVISTAS 
 

Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional nº 28 

Vários / 
org. Elizabeth Travassos 

MEC/IPHAN 1999 

Revista de História da Biblioteca 
Nacional 

Vários _____ 2009 

Revista Continente nº102 Vários CEPE 2009 

 

OUTRAS  
 

Sala do Artista Popular-catálogos 
das exposições (catálogo) 

____________ CNFCP/IPHAN-
MEC. SAP. n.126 

____ 

Peças de Novidade-o Universo de 
Mestre Vitalino (catálogo) 

 
BAPTISTA, Anna Paola  

Museus Castro 
Maya/Museu 

Chácara  do Céu 

 
2009 

Manuel Eudócio: um cronista do 
seu tempo (catálogo) 

MONTES, Maria Lucia  Febraarte 2005 

Arte Popular. Mostra do 
Redescobrimento 

 

AGUILAR, Nelson  

Fundação Bienal de 
São Paulo/Assoc. 
Brasil 500 anos 

 
2000 

 
ACADÊMICOS 

 

Comunicação e culturas híbridas: 
as reconversões culturais na 
cerâmica figurativa popular 

SILVA, José C. M. e 

SANTOS, Maria S. T. 

XXXIV Congresso 
Brasileiro de 
Ciências da 

Comunicação 

 
2011 

 Turismo e Identidade Cultural: 
modificações na caracterização do 
artesanato do Alto do Moura, na 

cidade de Caruaru 

LOPES, P. C. e   
SORAYA, C. V. 

 
Monografia em 

turismo. FAVIP.  

 
2010 

Arte de Mestres, Barro da 
Comunidade: 

resistência e dinâmica cultural 

 
DA ROCHA, Darllan N. 

Monografia em 
Ciências Sociais. 

UFCG. 

 
2011 

 
Arte do Mestre Galdino 

 
OLIVEIRA, Illian N. R. 

Monografia em 
Artes Visuais. 

UFPB. 

 
2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuais 

 

Título Direção/Produção Ano 

Vitalino e o Alto do Moura Sérgio Sanz 1996 

Tela Brasil / Mestre Vitalino TV Senado ——————— 

O Mundo do Mestre Vitalino Armando Laroche 1953 

A Morte do Boi Thomas Farkos 1977 

MESTRE VITALINO: Sertão, 

Barro e Memória 

Pedro Bersi / 

WindsFilmes Brasil 

2009 

 

 

Cênica 

 

Título Direção Ano 

O Alto das Sete Luas de Barro Vital Santos 1979 

 

 

Musicais 

 

     Título Compositor/Interpretes 

01 Barro Cozido Erisson Porto 

02 Se Cria Assim Sangue de Barro 

03 Boi de Vitalino Onildo Almeida 

04 A Feira de Caruaru Onildo Almeida 

05 Leão do Norte Lenine 

06 O Mundo de Barro do Mestre Vitalino GRES23 Império da Tijuca  

07 Bonecos de Vitalino Geraldo Azevedo 

08 Mestre Vitalino Os Mocambos 

09 Menino de Barro Valdir Santos 

10 Mazurca Pé Quente do Alto do Moura Artesãos do Alto do Moura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Grêmio Recreativo Escola de Samba. 



 

 

 

 

 

Anexo II – Lei Nº. 12.196, de 02 de maio de 2002. Do Registro do Patrimônio Vivo 

do Estado de Pernambuco. 

 

Institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do Patrimônio Vivo 

do Estado de Pernambuco – RPV-PE, e dá outras providências. 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Capítulo I 

Da Instituição do Registro de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco – RPV-PE e 

da Definição de Patrimônio Vivo 
 
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro do 

Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco – RPV-PE a ser feito em livro próprio a 
cargo da Secretaria de Cultura do Estado, assistida neste mister, na forma prevista nesta 

Lei, pelo Conselho Estadual de Cultura, criado pela Lei nº 6.003, de 27 de setembro de 
1967. 
 

Parágrafo único. Será considerado, para os fins desta Lei, como Patrimônio Vivo do 
Estado de Pernambuco, apto, na forma prevista nesta Lei, a ser inscrito no RPV-PE, a 

pessoa natural ou grupo de pessoas naturais, dotado ou não de personalidade jurídica, 
que detenha os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e para a 
preservação de aspectos da cultura tradicional ou popular de uma comunidade 

estabelecida no Estado de Pernambuco 
. 

Capítulo II 

Dos Requisitos para habilitação à inscrição no RPV-PE 
 

Art. 2º Considerar-se-á habilitado para pedido de inscrição no RPV-PE, na forma desta 
Lei, os que, abrangidos na definição de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, 

atenderem ainda os seguintes requisitos: 
 
I – no caso de pessoa natural: 

a) estar viva; 
b) ser brasileira residente no Estado de Pernambuco há mais de 20 (vinte) anos, 

contados da data do pedido de inscrição; 
c) ter comprovada participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte) anos, 
contados da data do pedido de inscrição; 

d) estar capacitada a transmitir seus conhecimentos ou suas técnicas a alunos ou a 
aprendizes; 

 
II – no caso dos grupos: 
a) estar em atividade; 



 

 

b) estar constituído sob qualquer forma associativa, sem fins lucrativos, dotado ou não 

de personalidade jurídica na forma da lei civil, comprovadamente há mais de 20 (vinte) 
anos contados da data do pedido de inscrição; 

c) ter comprovada participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte) anos, 
contados da data do pedido de inscrição; 
d) estar capacitado a transmitir seus conhecimentos ou suas técnicas a alunos ou a 

aprendizes. 
 

§ 1º O requisito da alínea "d" do inciso I do caput deste artigo poderá ser dispensado na 
hipótese de verificação de condição de incapacidade física causada por doença grave 
cuja ocorrência for comprovada mediante exame médico-pericial com base em laudo 

conclusivo da medicina especializada, elaborado ou ratificado por junta médica do 
Departamento de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho da Secretaria de 

Administração e Reforma do Estado. 
§ 2º No caso dos grupos não dotados de personalidade jurídica, a concessão da inscrição 
no RPV-PE fica condicionada à aquisição, pelo grupo, da personalidade jurídica na 

forma da lei civil, mantidos a denominação tradicional do grupo, o objeto cultural e a 
finalidade não lucrativa. 

 
Capítulo III 

Dos Direitos Decorrentes da Inscrição no RPV-PE 

 
Art. 3º A inscrição no RPV-PE acarretará para a pessoa natural ou para o grupo inscrito 

exclusivamente os seguintes direitos: 
 
I – uso do título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco; 

II – percepção de bolsa de incentivo a ser-lhes paga pelo Estado de Pernambuco na 
forma prevista nesta Lei; 

III – prioridade na análise de projetos por eles apresentados ao Sistema de Incentivo à 
Cultura de que trata a Lei nº 11.914, de 28 de dezembro de 2000. 
 

Art. 4º A bolsa de incentivo de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei consistirá no 
pagamento mensal, pelo Estado 

de Pernambuco: 
 
I – à pessoa natural inscrita no RPV-PE , da quantia de R$ 750,00 (setecentos reais); 

II – ao grupo inscrito no RPV-PE, da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a 
ser distribuída entre os seus membros na forma prevista nos seus atos constitutivos;. 

 
§ 1º Os valores previstos no caput deste artigo serão atualizados na forma prevista na 
Lei nº 11.922, de 29 de dezembro de 2000. 

§ 2º Os direitos atribuídos aos inscritos no RPV-PE na forma prevista nesta Lei terão 
natureza personalíssima e serão inalienáveis e impenhoráveis, não podendo ser cedidos 

ou transmitidos, sob qualquer título, a cessionários, herdeiros ou legatários, todavia, não 
geram qualquer vínculo de natureza administrativa para com o Estado. 
§ 3º Os direitos atribuídos aos inscritos no RPV-PE, extinguir-se-ão: 

I – pelo cancelamento da inscrição na forma prevista nesta Lei; 
II – pelo falecimento do inscrito se pessoa natural; ou, 

III – pela sua dissolução, de fato ou de direito, no caso de grupo. 



 

 

§ 4º O quantitativo máximo de novas inscrições no RPV-PE não excederá anualmente a 

03 (três) e o número total de inscrições ativas em qualquer tempo não ultrapassará a 60 
(sessenta). 

 
Capítulo IV 

Dos Deveres Decorrentes da Inscrição no RPV-PE e do Cancelamento da Inscrição. 

 
Art. 5º Serão deveres dos inscritos no RPV-PE, observado o disposto no art. 2º desta 

Lei: 
 
I – participar de programas de ensino e de aprendizagem dos seus conhecimentos e 

técnicas organizados pela Secretária de Cultura do Estado de Pernambuco, cujas 
despesas serão custeadas pelo Estado e no qual serão transmitidos aos alunos ou aos 

aprendizes os conhecimentos e as técnicas das quais forem detentores os inscritos no 
RPV-PE; 
II – ceder ao Estado, para fins não lucrativos de natureza educacional e cultural, em 

especial para suas documentação e divulgação e sem exclusividade em relação a outros 
eventuais cessionários que o inscrito houver por bem constituir, os direitos patrimoniais 

de autor sobre os conhecimentos e as técnicas que detiver. 
 
Art. 6º Caberá a Fundação de Arte do Estado de Pernambuco - FUNDARPE 

acompanhar o cumprimento, pelos inscritos no RPV-PE, dos deveres a eles atribuídos 
na forma prevista nesta Lei, bem como lhes prestar a assistência técnica e administrativa 

necessária ao bom desempenho de suas atividades. 
  
§ 1º A cada 02 (dois) anos até o final do exercício financeiro subsequente ao biênio 

objeto de análise, a FUNDARPE elaborará relatório a ser apresentado ao Secretário de 
Cultura do Estado relativo ao cumprimento ou não pelos inscritos no RPV-PE dos 

deveres a eles atribuídos na forma prevista nesta Lei. 
§ 2º Na elaboração do relatório de que trata o parágrafo anterior, a FUNDARPE 
assegurará aos inscritos no RPV-PE o direito de ampla defesa para esclarecimento, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, de qualquer exigência ou impugnação relativa ao cumprimento 
dos deveres a ele atribuídos na forma prevista nesta Lei. 

§ 3º Não será considerado descumprimento dos deveres a ele atribuídos por esta Lei a 
impossibilidade, para o inscrito ou para número relevante dos membros de grupo 
inscrito, de participar dos programas de que trata o inciso I do art. 5º desta Lei, desde 

que tal impossibilidade tenha sido motivada por incapacidade física causada por doença 
grave cuja ocorrência for comprovada mediante exame médico-pericial com base em 

laudo conclusivo da medicina especializada, elaborado ou ratificado por junta médica 
do Departamento de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho da Secretaria de 
Administração e Reforma do Estado. 

§ 4º A aprovação pelo Secretário de Cultura por 02 (dois) biênios consecutivos ou por 
03 (três) biênios não consecutivos de relatório de que trata o § 1º deste artigo em que 

tiver ficado constatado o descumprimento por inscritos no RPV-PE de quaisquer dos 
deveres a ele atribuídos na forma prevista nesta Lei implicará o cancelamento do 
registro do inscrito inadimplente junto ao RPV-PE. 

§ 5º De decisão do Secretário de Cultura que implicar o cancelamento de sua inscrição 
no RPV-PE caberá recurso do interessado, com mero efeito devolutivo, ao Conselho 

Estadual de Cultura que, apreciando-o, manterá ou reformará a decisão recorrida. 
 



 

 

Capítulo V 

Do Processo de Registro no RPV-PE 
 

Art. 7º São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro no 
RPV-PE: 
 

I – o Secretário de Cultura do Estado; 
II – o Conselho Estadual de Cultura; 

III – a Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; 
IV – os Municípios do Estado de Pernambuco; 
V – as entidades sem fins lucrativos, sediadas no Estado de Pernambuco, que estejam 

constituídas há pelo menos 02 (dois) anos nos termos da lei civil e que incluam entre as 
suas finalidades a proteção ao patrimônio cultural ou artístico estaduais. 

 
Art. 8º Formulado o requerimento de inscrição por parte legítima e instruído com a 
anuência expressa do candidato ao registro no RPV-PE com os deveres previstos nesta 

Lei para os inscritos no RVP, bem como com outros documentos que comprovem o 
atendimento, pelo candidato, dos requisitos previstos nesta Lei para a sua inscrição 

no RPV-PE, o Secretário de Cultura do Estado, considerando habilitado à inscrição o 
candidato, mandará publicar edital no Diário Oficial do Estado e em jornais de ampla 
circulação na capital do Estado, para conhecimento público das candidaturas e eventual 

impugnação por qualquer do povo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação. 
 

§ 1º De decisão do Secretário de Cultura que considerar candidato inabilitado para 
inscrição no RPV-PE, por não atender qualquer dos requisitos para tanto previstos nesta 
Lei, caberá recurso do interessado, com mero efeito devolutivo, ao Conselho Estadual 

de Cultura que, apreciando-o, manterá ou reformará a decisão recorrida. 
§ 2º Ultrapassado o prazo para conhecimento e impugnação de que trata o caput deste 

artigo, uma Comissão Especial de 05 (cinco) membros, designados pelo Secretário de 
Cultura do Estado entre pessoas de notório saber e reputação ilibada na área cultural 
específica, elaborará relatório acerca da idoneidade da candidatura apresentada. 

§ 3º Na elaboração do relatório de que trata o parágrafo anterior, a Comissão Especial, 
também tratada no mesmo parágrafo assegurará aos candidatos à inscrição no RPV-PE 

o direito de ampla defesa para esclarecimento, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de 
qualquer exigência ou impugnação relativa ao atendimento pelo candidato dos 
requisitos previstos nesta Lei. 

§ 4º Caso o número de candidatos apresentados considerados habilitados pela Comissão 
Especial, de que trata o § 2º deste artigo, exceda o número máximo anual permitido de 

novas inscrições no RPV-PE, a comissão, no seu relatório estabelecerá recomendações 
de preferência na inscrição com base: 
 

I – na relevância do trabalho desenvolvido pelo candidato em prol da cultura 
pernambucana; 

II – na idade do candidato, se pessoa natural, ou na antiguidade do grupo; e, 
III – na avaliação da situação de carência social do candidato. 
  

§ 5º O relatório, de que trata o § 2º deste artigo, contendo, se for o caso, recomendações 
quanto à preferência na inscrição no RPV-PE na forma prevista no § 4º deste artigo, 

será apresentado pela Comissão Especial que o elaborou em audiência pública a ser 
realizada no Conselho Estadual de Cultura que emitirá resolução sobre a idoneidade dos 



 

 

candidatos a registro no RPV-PE apresentados naquele ano e sobre quais deles devem 

ter concedida sua inscrição no RPV-PE naquele ano. 
§ 6º Tendo sido considerado o candidato ou candidatos aptos a registro no RPV-PE, 

conforme disposto na Resolução do Conselho Estadual de Cultura, de que trata o 
parágrafo anterior, o Secretário de Cultura do Estado, mediante ato próprio a ser 
publicado no Diário Oficial do Estado, determinará a inscrição do candidato ou 

candidatos no RPV-PE. 
§ 7º A inscrição no RPV-PE produzirá efeitos financeiros a partir do primeiro dia do 

segundo mês subsequente à publicação do ato concessivo da inscrição. 
 
Capítulo VI 

Das Disposições Gerais e Transitórias 
 

Art. 9º Todas as disposições relativas aos candidatos à inscrição no RPV-PE ou aos nele 
inscritos, salvo disposição expressa em contrário, aplicam-se igualmente, no que 
couber, aos grupos candidatos à inscrição no RPV ou nele inscritos. 

 
Art. 10º Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão por conta dos créditos 

orçamentários da Secretária de Cultura do Estado. 
 
Art. 11º O Poder Executivo, mediante decreto, expedirá instruções para a fiel execução 

desta Lei, bem como delegará ao Secretário de Cultura do Estado, competência para 
expedir atos normativos complementares. 

 
Art. 12º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Art. 13º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, em 02 de maio 2002. 
 
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS 

Governador do Estado 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo III – LEI CANHOTO DA PARAÍBA. Lei nº  7.694, de 22 de dezembro de 

2004. 

Institui, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro dos Mestres das Artes 
– Canhoto da Paraíba (REMA-PB) e dá outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Estadual, o Registro dos 

Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba (REMA-PB), a ser feito em livro próprio, a 
cargo da Secretaria da Educação e Cultura do Estado da Paraíba, assistida, neste mister, 

na forma prevista nesta Lei, pelo Conselho Estadual de Cultura, criado pelo Decreto nº 
3.930, de 10 de agosto de 1965. 

Parágrafo único.  Será considerado, para os fins desta Lei, como Mestres das Artes – 
Canhoto da Paraíba e, para tanto, apto, na forma prevista nesta Lei, a ser inscrito junto 

ao Registro dos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba (REMA-PB) a pessoa natural 
que tenha os conhecimentos ou as técnicas necessárias para a produção e a preservação 

da cultura tradicional popular do Estado da Paraíba. 

Art. 2º  Considerar-se-á apto a se inscrever, na forma desta Lei, aquele que atender 
ainda aos seguintes requisitos: 

I – estar vivo; 
II – ser paraibano ou brasileiro residente no Estado da Paraíba há mais de 20 (vinte) 

anos; 
III – ter comprovada participação em atividades culturais há mais de 20 (vinte) anos; 

IV – estar capacitado a transmitir seus conhecimentos ou suas técnicas a alunos ou a 
aprendizes. 

Parágrafo único.  O requisito do inciso IV deste artigo poderá ser dispensado na 

hipótese de verificação de incapacidade física, causada por doença grave, cuja 
ocorrência seja comprovada mediante perícia médica, ou comprometimento provocado 
pelo avanço da idade. 

Art. 3º  Serão considerados os seguintes critérios, cumulativamente, para o processo de 

concessão do Registro dos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba (REMA-PB), na 
forma desta Lei: 

I – relevância da vida e obra voltadas para a cultura tradicional da Paraíba; 

II – reconhecimento público das tradições culturais desenvolvidas; 
III – permanência na atividade e capacidade de transmissão dos conhecimentos 
artísticos e culturais; 



 

 

IV – larga experiência e vivência dos costumes e tradições culturais; 

V – situação de carência econômica e social do candidato; 

Art. 4º  O Registro no Livro dos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba resultará, para 
a pessoa natural registrada, os seguintes direitos: 

I – diploma que concede o Título de Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba; 

II – percepção de auxílio financeiro a ser pago mensalmente, pelo Estado da Paraíba, no 
valor correspondente a (02) dois salários mínimos. 

§ 1º  Os direitos atribuídos aos registrados como Mestres das Artes – Canhoto da 

Paraíba, na forma prevista nesta Lei, têm natureza personalíssima, são inalienáveis e 
impenhoráveis, não podendo ser cedidos ou transmitidos, a qualquer título, a 
cessionários, herdeiros ou legatários e não geram vínculo de qualquer natureza para com 

o Estado. 
§ 2º  Os direitos atribuídos aos registrados como Mestres das Artes – Canhoto da 

Paraíba extinguir-se-ão por ocorrência da morte do registrado. 
§ 3º  O auxílio financeiro de que trata o inciso II deste artigo cessará em decorrência do 
não-cumprimento, pelo mestre, do dever elencado no artigo 5º desta Lei. 

Art. 5º  É dever do registrado no Livro de Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba 
transferir seus conhecimentos e técnicas aos alunos e aprendizes, através de programas 
de ensino e aprendizagem organizados pela Secretaria da Educação e Cultura, cujas 

despesas serão custeadas pelo Estado. 

Art. 6º  Caberá ao Conselho Estadual de Cultura do Estado da Paraíba fiscalizar o 
cumprimento do dever atribuído aos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba, na forma 

prevista nesta Lei. 

§ 1º  A cada 02 (dois) anos, o Conselho Estadual de Cultura elaborará Relatório de 
Avaliação das atividades realizadas pelos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba, na 
forma do art. 5º desta Lei, a ser encaminhado ao Secretário da Educação e Cultura do 

Estado. 
§ 2º  A Secretaria da Educação e Cultura dará ciência aos Mestres das Artes – Canhoto 

da Paraíba dos termos do Relatório de que trata o parágrafo anterior, para providências e 
esclarecimentos, no prazo de 30 (trinta) dias, de quaisquer exigências ou impugnações 
relativas ao cumprimento do dever a eles atribuídos, na forma prevista nesta Lei, 

assegurado aos Mestres o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
§ 3º  Não será considerado descumprimento de dever a impossibilidade constante do 

Parágrafo único do art. 2º desta Lei. 

Art. 7º  São partes legítimas para provocar a instauração do processo de Registro no 
Livro dos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba, a requerimento do candidato: 

I – a Secretaria da Educação e Cultura; 

II – a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba; 
III – o Conselho de Proteção dos Bens Históricos Culturais – CONPEC; 
IV – as entidades sem fins lucrativos, sediadas no Estado da Paraíba, que estejam 

constituídas há, pelo menos, 01 (um) ano, nos termos da lei civil e que incluam, entre as 
suas finalidades, a proteção ao patrimônio cultural ou artístico estadual. 



 

 

Art. 8º  O requerimento preenchido e assinado pelo candidato ao Título de Mestre das 

Artes – Canhoto da Paraíba implica o conhecimento e o acatamento de todas as normas 
previstas nesta Lei. 

Art. 9º  Compete ao Conselho Estadual de Cultura a aferição, a avaliação e o 

julgamento dos processos administrativos relativos ao Registro de Mestre das Artes – 
Canhoto da Paraíba (REMA-PB). 

Art. 10.  O Secretário da Educação e Cultura do Estado da Paraíba, na qualidade de 

Presidente do Conselho Estadual de Cultura, levará à publicação, no Diário Oficial do 
Estado, a lista homologada dos Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba. 

Art. 11.  Da decisão do Conselho Estadual de Cultura, caberá recurso, no prazo de 30 
dias, contados a partir da publicação de que trata o art. 10 desta Lei, a ser encaminhado 

à Comissão Especial. 

Art. 12.  O Secretário da Educação e Cultura do Estado designará Comissão Especial, 
formada por 05 (cinco) membros de notório saber e reputação ilibada na área cultural 

específica, competente para analisar e emitir parecer acerca dos recursos. 

Art. 13.  O resultado da análise de que trata o artigo anterior será apresentado, em 
audiência pública, ao Conselho Estadual de Cultura, para decisão final. 

Art. 14.  Em todo o processo administrativo de que trata esta Lei, serão respeitados os 

princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa, do contraditório e os demais 
elencados no art. 37 da Carta Política de 1988. 

Art. 15.  Após a publicação de que trata o art. 10 desta Lei e não havendo interposição 

de recurso, será feita a anotação da lista no Livro de Registro dos Mestres das Artes – 
Canhoto da Paraíba (REMA-PB). 

Art. 16.  No primeiro ano de vigência desta Lei, poderão ser até 08 (oito) os agraciados 
com o Registro de Mestres das Artes – Canhoto da Paraíba (REMA-PB). 

Parágrafo único.  O número total de concessão de Registro de Mestres das Artes – 

Canhoto da Paraíba, em qualquer tempo, não ultrapassará 30 (trinta), adstrito esse 
quantitativo à disponibilidade orçamentária da Secretaria da Educação e Cultura do 

Estado da Paraíba. 

Art. 17.  O Chefe do Poder Executivo, mediante Decreto, expedirá instruções para a fiel 
execução desta Lei, bem como delegará ao Secretário da Educação e Cultura do Estado 
competência para expedir atos normativos complementares. 

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 19.  Revogam-se as disposições em contrário. 

 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, em João Pessoa, 22 de  
Dezembro de 2004; 116º da Proclamação da República. 



 

 

 

Anexo IV- Diagrama de parentesco do grupo doméstico de Manuel Eudócio 
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Anexo V- Diagrama de parentesco do grupo doméstico de Luiz Antônio 
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Anexo VI- Diagrama de parentesco do grupo doméstico Zé Caboclo 
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Anexo VII- Diagrama de parentesco do grupo doméstico de Severino Vitalino 
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Anexo VIII- Modelo da Carta de Anuência 

 

 

 



 

 

Anexo IX – Fotografias do campo de pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

 

< https://www.flickr.com/photos/150898865@N04/albums/72157678968045266 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo X- Filme etnográfico “Arte é Para Todos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: 

 

< https://vimeo.com/132394130 > 


