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MESTRE PAULO

GUARANILÂNDIA

Há quase 50 anos, Paulinho do
Guarani fica arquitetando

formas de traduzir a vida em
esculturas de barro. “Vem no
meu sangue. Desde que eu

comecei a por a mão na argila,
já vinha tanta coisa na minha
cabeça”, diz. Sempre se viu
como artista e, diante da

pobreza, começou a criar. “O
que me inspira é a vida daqui

mesmo, minha peça é baseada
aqui dentro do Vale, como a

gente vive.” Sorridente, fala que
sua arte lhe trouxe amizade e,
como é generoso, espalha seu
saber dando cursos e oficinas

por várias cidades.

“QUANDOESTOUFAZENDOARTE, EU ESQUEÇODOSMEUS
PROBLEMAS, ACHOQUEARTE, PRAMIM, ÉVIDA”

MESTRA GERALDA

FRANCISCO BADARÓ

Aos 8 anos, Geralda já fiava.
Batia o algodão com vara para

ajudar a mãe. “Quando a minha
mãe saía, nós ia fiar na roda

dela, eu mais uma irmã minha”,
recorda. Ao longo da vida,

manteve diariamente o mesmo
ritmo da roda, o movimento

preciso de manter o fio.
Generosa, compartilhou sua

experiência. Sua casa foi o local
de encontro da arte da

tecelagem, onde estampas e
cores nasciam do algodão. Aos
89 anos, mantém o ofício e, no

galpão Tocoiós, continua a
ensinar, em encontros femininos
e repletos de afeto e confissões.

“AGENTECOMEÇAAEXPERIÊNCIADEPEQUENA. AÍ VAI
APRENDENDO, APRENDENDOATÉ SABER FAZERASCOISA”

MESTRA ZEFA

ARAÇUAÍ

De família nobre de Sergipe,
conheceu Lampião antes de se

radicar em Araçuaí. Sua atenção
pelas histórias do sertão a

fizeram uma grande contadora
de casos, além de benzedeira
conhecida. Sua religiosidade,

absorvida das expressões
populares, ganha forma em

suas peças de madeira.
“Quando você não quiser pedir
nada a ninguém, peça à mãe

terra que você recebe na hora se
você tiver fé.” Zefa é referência

na luta pelos direitos das
mulheres. “Passei fome, mas
venci. Não penso em dinheiro,

não. Trabalho com honestidade.”

“ARTESANATOÉCOMOPLANTARROÇA.VAI ESPERARACHUVA
COMPACIÊNCIAATÉAVERDURASE FORMARVERDURA”

MESTRE ANTÔNIO BASTIÃO

MINAS NOVAS

Antônio fala dos avós que o
criaram – ela rezadeira de

terço, terço cantado, e
parteira; ele benzedor e

curandeiro – com gratidão. Na
fala está implícito um respeito

aos antepassados, tradição
africana que determinou seu

ofício: faz tambores, esticando
couro e domando a madeira.

Profundamente ligado à
natureza, conversa com as

árvores para saber se a hora é
certa de retirar-lhes da terra.
Como homem vivido, aponta

os limites do ser humano:
“A gente não dá conta

de tudo”.

“OS TAMBORESCONVERSACOMDEUS, OS TAMBORES
ACOMPANHA NÓIS, ELES ESTÃOAQUI JUNTOCOMNÓIS”

MESTRA IZABEL (1924-2014)

SANTANA DO ARAÇUAÍ

Herdou da mãe, que fazia
panelas e potes, o costume de
lidar com o barro. Criança, não
se conformava em não ter uma
boneca. “Ninguém nunca me
ensinou a fazer boneca nem

peça nenhuma. Com as
boneca, eu me sentia mais

feliz.” Ficou viúva jovem e, com
seu trabalho, sustentou os

filhos e aprimorou sua técnica
inigualável de esculpir rostos de
expressão cabocla. Dona Izabel
foi uma das mais importantes
artistas na difusão das técnicas
da cerãmica, mestra de vários

artistas e importante
referência dessa arte.

“NÃO,NINGUÉMNÃOÉPOBRE, ODEMÔNIOÉQUEÉ POBRE.
NÓS SOMOS FRACONAVIDA,MASNÓS TAMOVIVENDO”

MESTRA LIRA

ARAÇUAÍ

Lira dormia com o livro sob o
travesseiro para decorar a

poesia quando tinha arguição
na escola. “Estudei pouco, tenho

a sétima série incompleta”,
conta. Lavando roupa, sua

curiosidade lhe deu consciência
da história e da filosofia. Essa
visão a fez abraçar a arte e a
tornou figura de liderança em

Araçuaí, responsável pela
fundação da Associação dos

Artesãos de Araçuaí e do coral
Trovadores do Vale. As máscaras

de expressão africana, os
desenhos com pigmentos e os

objetos de sua autoria a
projetaram como artista.

“SEMPREGOSTEIDEOBSERVAROQUEAGENTEVÊAQUI, ESSES
TRAÇOSDE ÍNDIOEDENEGRO, ESSAMISTURAPURA”

MESTRE ZÉ DO PONTO

CHAPADA DO NORTE

Começou a labuta aos 12 anos,
na lavoura, depois foi tropeiro,
como o pai. Casou-se e ergueu

sua morada com os próprios
braços. Tentou a vida em São
Paulo, mas voltou e construiu
outra casa com as mãos. A
experiência lhe ensinou a

valorizar a amizade. “Ninguém
se constrói sem ninguém”,

ensina. Homem de fé, mescla
religiões em sincretismo próprio.

Sua arte é construir móveis,
objetos de couro, madeira e

palha, além de restaurar
instrumentos musicais e

conhecer ervas medicinais. Com
alegria e leveza, agradece à vida.

“EUNÃODESISTO. ENQUANTOELESMEDEREM
VIDAE SAÚDE, EUESTOUMEXENDO”

ZEZINHA

TURMALINA

A persistência e a curiosidade de
Zezinha impressionam.

Começou pequena a fazer peças
de barro, para ajudar a mãe e

completar a renda da família de
10 filhos. Incentivada por cursos

da Codevale, aprimorou sua
técnica pesquisando pigmentos

e acabamento da cerâmica.
Apesar das dificuldades, lutou

pela criação da associação local
e, hoje, fala com sorriso

consciente: “Se você conseguir
sobreviver no Vale com amor,
você já é um artista na vida”.

Zezinha venceu e suas bonecas
são referência da linguagem da

cerâmica do Jequitinhonha.

“AÚNICAOPÇÃODECONSEGUIROPÃODE
CADADIA ERACOMOARTESANATO”

MESTRE VALMIR

DATAS

Valmir aprendeu a trabalhar por
conta própria – “foi Deus que
me ensinou”. Diz que, desde
pequeno, “já tinha inclinação

para o artesanato, o dom”. Para
ajudar em casa, criou objetos de

madeira: animais, flores e
pombas representando o
Espírito Santo. O artista é
rigoroso com a obra, que

demandam cuidadoso preparo
do material que lhe exigem
refinada técnica. Diz que seu

trabalho já lhe deu muito. “Me
ajudou muito, faz a gente
crescer na vida, faz a gente

conhecer as pessoas, envolve
muita coisa.”

“NÃOÉPORDINHEIRO,NÃO. ENVOLVECONHECIMENTO,
AMIZADE, ÉUMATERAPIA”

FAMÍLIA PEREIRA

CARAÍ

Ulisses Pereira (1924-2007) foi
um artista único. Autor de

linguagem única com o barro,
criou seres fantásticos que
mesclam traços humanos e
animais. Foi precursor da

cerâmica artística na região e
legou a tradição à família, que
segue seus traços. Ulisses tinha
cosmologia própria, conversava
com as estrelas, a Lua e o Sol.
Desde a década de 1970, suas
peças conquistaram salões e

galerias, no Brasil e no exterior.
Apesar disso, sua família ainda

ressente a falta de
reconhecimento de seu trabalho
e vive na absoluta simplicidade.

“ONDEELEDEIXOU,NÓSVAICONTINUANDO”
Margarida Pereira, filha de Ulisses

JOANA

TURMALINA

A arte de Joana não surgiu por
acaso, nem teve qualquer

inspiração. Foram a precoce
orfandade e os oito filhos para

criar que a levaram a achar
meios de subsistência. Deixou a

zona rural e se mudou para
Turmalina em busca de

oportunidades. Observando a
rica tradição local, decidiu ser

tecelã e, com hastes de guarda-
chuvas, empiricamente,

aprendeu a criar bordados e foi
se afirmando artista. Participou

ativamente da criação da
Associação dos Artesãos de

Turmalina que impulsionou o
artesanato na cidade.

“MESINTOREALIZADAPROFISSIONALMENTE,POISJÁVIAJEIPOR
ESSEBRASILTODO,CONHECENDOPESSOASEFAZENDOAMIZADES”

MESTRA ZIZI

JEQUITINHONHA

Uma das poucas ceramistas da
cidade de Jequitinhonha que
mantêm a tradição de criar

panelas e utilitários, dona Zizi
traz também profunda relação
com o rio: “Eu estando no rio,
eu fico à vontade”. Lembra-se

da infância, correndo pelo mato
com outras crianças. O rio é

também fonte de alimento e a
arte da pesca ela descreve com

maestria: sabe o tempo e o
espaço certo de garantir o peixe
que vai para a panela de barro.
Zizi fala com paixão do ofício e
fica clara a dedicação com que

transforma a argila em peças de
beleza rara pela simplicidade.

“ASPESSOADAQUIFAZ,MASNÃOSAIDIREITO,NÃO.AMINHA
MÃOÉMINHA,PÕENOBARROEVAIFAZENDOASPANELA”

MESTRAMARIA PRETINHA

ESTAÇÃO DA LUZ (ITAOBIM)

Alguns dizem que Maria
Pretinha tem mais de 100 anos.
Se considerarmos que começou

a trançar a palha de banana
ainda menina, a tradição já é

centenária. Trabalhava de dia na
roça. À noite, junto da mãe e
das irmãs, trançava a palha,
fazendo esteiras. Apesar da

dureza, o trabalho lhe deu seu
maior sonho: uma casinha de
adobe, com três cômodos. Já

adulta, aprimorou sua técnica,
passou a trançar fibra de taboa
e confeccionar caixas, chapéus,
bolsas, bancos e outros objetos
em uma prática compartilhada

com a família.

“MEUESTUDOFOIAROÇA.OARTESANATO,PRAMIM,FOISAÚDE.
VIVIANOHOSPITALE,DEPOIS,PAREIDEFICARDOENTE”

MESTRA NOEMISA

RIBEIRÃO DA CAPIVARA (CARAÍ)

Uma das maiores artistas do
Jequitinhonha, Noemisa e suas
irmãs aprenderam a lidar com o
barro com a mãe. Começou a

moldar bichos para brincar. Sua
obra expressa o universo e

personagens que a rodeiam,
cotidianas e simples. Descreve

em detalhes a técnica do
trabalho e o processo. “Que

hora você sabe que está bom?”
Ela: “É a hora que as brasa fica
pela metade e os caco em riba
das vasilha fica claro, o carvão
em riba das vasilha alveja.”
Embora seu trabalho tenha

grande reconhecimento, vive em
condições de pobreza extrema.

“EU SUOASSIM, ACHOQUEVEMÁGUANOSMEUSOLHO.
EU TÔCOMUMFOGOASSIM, ÉUMFOGO”

MESTRE ULISSES MENDES

ITINGA

Ulisses fala das tias, com quem
aprendeu a dar forma ao barro,
e enaltece as mulheres artesãs
do Jequitinhonha. Importante
consciência crítica da região,

escolheu retratar o homem do
campo, defender políticas de

inclusão. “Abracei essa causa de
gritar: ‘enxerga a gente aqui’”,

afirma. Pesquisador de
pigmentos minerais, criou
técnica própria para fazer

crônicas sociais. Defensor da
natureza, argumenta: “A argila

tem uma energia muito
positiva, de onde vem a terra,

de onde vem o planeta, de
onde você pisa”.

“ÀSVEZESAGENTE FLUTUANACRIATIVIDADEDE FALAR, E
PARECEQUEALGUÉMFALAPORMIM”

MESTRA ANA DO BAÚ

MINAS NOVAS

Uma das precursoras da
cerâmica artística do Vale do

Jequitinhonha, desde a década
de 1970 produz peças de formas
e temas bem variados: bonecas,
cenas cotidianas, conjuntos de
vasos, bules e utilitários. Em
comum, a exímia técnica e o

enorme detalhamento
ornamental. Dedicação e

parcimônia traduzem um pouco
da relação dela com seu fazer. A
simplicidade e o prazer de trocar

experiências acabaram por
torná-la referência na cidade e

mestra dos mais jovens no
trabalho com o barro que

proliferou em Minas Novas.

“DEUSAJUDADEMAIS. OS CLIENTE FALAQUENOSSA FÉ É
MORTAENÃOVALENÃO. EU FALEI: ‘AMINHAVALE’”

Sabedoria do povo do Vale
PABLO PIRES FERNANDES

OValedoJequitinhonhaémui-
tasvezes lembradoporsuapobre-
za,masaliseescondeumariqueza
pouco conhecida: as tradições po-
pulares, com as várias formas de
observar omundo, de lidar coma
natureza, de contar histórias e fa-
zer arte coma vida. Ali, vivem in-
contáveismestres de ofício e arte-
sãosqueguardamconsigopráticas
deoutrostemposqueforamaper-
feiçoadas.Ovastoacervohumano
e seus saberes são objeto de pes-
quisa do projeto Saberes Plurais –
Museu Virtual, desenvolvido por
vários setoresdaUniversidadeFe-
deraldeMinasGerais (UFMG).

A professora de ciência da in-
formaçãoMaria AparecidaMou-
ra explica que o projeto tem vá-
riasfrentesdeação.Elacoordenou
a feitura de preciosomaterial do-
cumental sobreosmestresdeofí-
cio do Vale. São 16 DVDs (cinco
lançados em 2012 e 11 este ano),
cada um dedicado e ummestre,
com entrevista em vídeo, breve
biografia e um livreto com bons
textossobreotema.Oesforçoga-
nhamaior importãnciadianteda
rara bibliografia sobre o assunto
porsetratar,namaioriadoscasos,
de registro inédito.

Osdepoimentos,carregadosde
força, trazem histórias curiosas,
que revelama essência da cultura
populardessaregiãodoestado.Ali
pode-se notar a tradição de lidar
como artesanato, experiência as-
sociada ao universo feminino, a
força da oralidade na transmissão
de conhecimento, a intrínseca re-
laçãocomanaturezaea solidarie-
dadeparacombaterapobreza.

A coordenadora da publicação
destacaa importânciadomaterial
para chamar a atenção do poder
público local, conferindo legitimi-
dade aos saberes tradicionais, um
patrimônioimaterialriquíssimo.A
edição é restrita e parte dela é dis-
tribuída em instituições e outra
parteficacomosprópriosartesãos
e seus familiares. “É umamaneira
de eles associaremoque eles pro-
duzem comalgumproduto dife-
rente”,defende.

O projeto, felizmente, é mais
amploeenvolvediversascomuni-
dades na região pormeio do pro-
grama Polo de Integração da
UFMGnoVale do Jequitinhonha,
quecelebra20anosem2016.Regu-
larmente, pesquisadores e profis-
sionais de diferentes áreas viajam
amunicípiosdaregiãoparaminis-
traroficinasajovens.MariaApare-
cidacontaqueaideiaeratrabalhar
com contação de histórias,mas o
projeto evoluiu e atualmente tra-
balha comdifital storytelling, pro-
jetocriadonosEUAparaoregistro
emvídeo de histórias e narrativas
decidadãoscomuns.

“Ensinamos eles a fazer entre-
vistas, pequenas edições e a gente
mostra softares que eles podem
trabalhar, (StoryCorts)”, conta a
professora.Oobjetivo“écriaruma
curiosidade e uma competência
local, estabelecer uma autonomia
eclarecida, no sentido de que as
pessoas podem fazer comos pró-
priosrecursoslocais”,explica.Afu-
tura produção de registros no Je-
quitinhonha pode gerar outros
produtos,masumdosdestinoséo
site doprojeto. Aproposta éman-
ter o site vivo, agregandomais in-
formaçõesprogressivamente.

Alémdos registros, desde2012,
o câmpusdaUFMGrecebe anual-
mente a Feira de Artesanato, que
contou, este ano, comaparticipa-
ção de 22 municípios do Vale e
suasrespectivasassociaçõesearte-
sãos.Outroeventoanualéosemi-
nário Visões do Vale, que “visa
apresentarreflexõesespecíficasso-
brearegião,palestrascompessoas
do Vale e pesquisadores envolvi-
doscomaregião,oqueresultaain-
daempublicação”.

Conheçamais sobreoprojetonosite:
https://www.ufmg.br/proex/
cpinfo/saberesplurais/projetos/
coletanea-saberes-plurais/

Projeto Saberes Plurais – Museu Virtual, da UFMG, lança coleção sobre mestres de ofício do Vale de Jequitinhonha, com depoimentos e textos que destacam a riqueza tradicional da região


