
JUÃO DE FIBRA 
NOVO GAMA, GO
O cearense João Gomes da Silva recorda quando corria 
pela mata, aos 6 anos, na região do Pedregal, interior 
goiano. Ali, dava os primeiros passos como artesão.  
“Eu juntava pedras e as esculpia com faca de cortar pão. 
Fazia o próprio brinquedo. Com folhas secas, montava 
arranjos e presenteava os vizinhos”, lembra. Aos 13, armou 
balaios de palha. Cinco anos depois, estimulado pela avó,  
no Ceará, onde morou por um tempo, aprendeu técnicas 
para trançar redes. Mais tarde, em Brasília, frustrou-se  
com a incapacidade de se sustentar como artesão, e, 
em um impulso, cego de revolta, queimou seus feitos  
em uma fogueira. O hiato perdurou até uma amiga  
lhe pedir que criasse algumas emas de palha para uma  
feira de artesanato. O sucesso de vendas reacendeu  
sua confiança, e João investiu em acessórios femininos. 
Foi então convidado a viajar, capacitar outros artesãos,  
e se dedicou a artigos de capim-colonião. Mais certo  
de seu destino, jurou a si mesmo que não largaria a arte. 
“Um dia eu disse: ‘a partir de hoje vou ser Juão de Fibra,  
e outra coisa não quero fazer até morrer .́” @juaodefibra

QUE
CRIAM

MÃOS
Em cinco cantos do país, artesãos narram sua 
trajetória e as dificuldades para manter acesa  
a tradição do trabalho calcado em elementos  
tão típicos de cada região TEXTO ANA LUIZA CARDOSO

MARLI DE JESUS COSTA 
JENIPAPO DE MINAS, MG

Ela divide seu tempo entre cuidar dos três filhos, criar galinhas, porcos e 
patos, e participar do projeto Bordadeiras do Curtume, desenvolvido pela 

ONG Ajenai há sete anos. Mas o enlace de Marli com os fios vem de 
antes, quando desmanchava camisas para confeccionar flores. “Sempre 

tive vontade porque sabia a história do meu tataravô, que trouxe 
bordado e tecido fino para cá”, recorda. Com as colegas, monta leves 

estandartes e os tinge com sementes e frutos do Vale do Jequitinhonha. 
Depois, com linha e agulha, faz surgir imagens de anjos, árvores secas e 

mulheres, seguindo desenhos de Diogo Guimarães, filho de uma das 
colegas. Devido à pandemia, passou a cantarolar versos na iniciativa 

Versinhos de Bem-Querer, destinada a arrecadar dinheiro para 
comunidades vulneráveis. “Cresci no meio da cantoria, é predição 

nossa, a gente canta em quase toda situação, pra plantar, colher, fiar 
algodão, casar”, explica. Recentemente, sua voz chegou aos ouvidos de 

Chico Buarque, que retribuiu: “Durante a noite inteira/Escuto como quem 
sonha/A Marli bordadeira/Lá de Jequitinhonha.” @mulheresdojequitinhonha
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DAIANA GOMES  
SANTARÉM, PA

O primeiro emprego de Daiana, que vive na comunidade 
ribeirinha de Urucureá, PA, foi como artesã. Ela até se 

lembra de quando trabalhou como babá, ainda criança, 
mas reafirma que só com as artes manuais conseguiu tirar 

seu sustento e praticar sua vocação. “Eu observava as 
mulheres daqui e como elas teciam. Vi que gerava uma 

renda. Se elas faziam e conseguiam, por que eu não 
poderia tentar?”, questiona. Recolheu um pouco de palha e 

começou a treinar em casa, sozinha. A convite da 
cooperativa Turiarte, juntou-se às atuais colegas. Passou a 

coletar as folhagens, cortar espinhos, colocar o material 
para secar ao sol e tingi-lo. “Quanto mais colorido, melhor 

pra mim”, revela. Ela foi uma das responsáveis pela 
confecção dos cestos da coleção Alma-Raiz, da designer 

Maria Fernanda Paes de Barros, da Yankatu, lançada no ano 
passado. Daiana reporta que, com a pandemia, reuniões na 

comunidade estão suspensas. “Em Santarém tem muito 
caso já”, fala. “O produto não vai, nem vem. A gente espera 

que isso não demore muito para acabar.” 
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SIL DA CAPELA  
CAPELA, AL
Faz 20 anos que a alagoana Maria Luciene  
da Silva Siqueira travou contato com  
o artesanato. A convite do Sebrae, junto  
com outras mulheres, ela visitou o ateliê  
do mestre João das Alagoas, em Capela,  
para aprender um novo ofício. Antes disso, 
munida de uma enxadinha, havia cortado 
cana desde os 8 anos. “Cheguei aqui direto 
da fazenda, no interior, sem conhecimento 
nenhum, só com a vontade de sobreviver 
com o meu suor”, relembra. “Eu renasci 
quando experimentei o trabalho com  
o barro”, diz ela, hoje conhecida como Sil  
da Capela – artesã cujas mãos delineiam, 
por meio de esculturas, o imaginário 
nordestino. Entre seus personagens terracota, 
sempre diferentes uns dos outros, aparecem 
uma mãe catando piolho dos filhos, casais 
dançando coladinho e o caminho de volta  
da roça. “É o nosso dia a dia, o ir e vir, o 
movimento da rua. Tudo isso dá para moldar, 
brincar, até mesmo sonhar.” @sil_capela

FLÁVIA COELHO DE SOUZA 
SÃO LOURENÇO DO SUL, RS
Miniaturas de porcelana fria povoam a residência da artesã Flávia. São aves 
como bem-te-vi, cardeal, quero-quero e joão-de-barro, típicas da fauna sulista. 
As esculturas integram a coleção de artesanato da Associação Bichos do Mar  
de Dentro, que abrange pelo menos 20 artesãos de vários municípios. Reunido 
pelo Sebrae anos atrás, o grupo foi acompanhado no início pelo designer 
Renato Imbroisi e pelas arquitetas Tina Moura e Lui Lo Pumo, e teve aulas  
com biólogos para entender as características do ecossistema da região.  
Além das pecinhas de biscuit, o coletivo desenvolve artigos de crochê, 
bordado e madeira. “O nosso artesanato exige controle de qualidade”, pontua 
Flávia, presente desde o início do projeto, em 2007. Na época, ela buscava  
uma atividade complementar à vida de dona de casa, e também uma fonte  
de renda. Separou um cômodo para ocupar-se das pinturas, encheu-o  
de pincéis e latas de tinta. É ali que seu bando ganha vida. @bichos_rs
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