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Este catálogo apresenta a primeira exposição no for-

mato galeria no CRAB, de 01 de agosto a 30 de novem-

bro de 2018. Nela foram reunidos mais de 40 artesãos 

em um recorte representativo do artesanato contem-

porâneo brasileiro.

This catalogue is the result of the curatorial re-

search for the first exhibition in gallery format 

that took place in CRAB from August 1st to No-

vember 30th, 2018. The exhibition showcased 

more than 40 artisans, as representatives of 

contemporary Brazilian craftsmanship.
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A Galeria Pop Up do CRAB é um misto de mostra e espaço 

de comercialização. Aqui estão apresentadas cerca de 250 

obras de mais de 40 artesãos, num recorte representativo 

do artesanato tradicional e contemporâneo brasileiro.

 

Nas peças expostas, há motivos religiosos, representações 

de festividades populares e referências regionais, numa 

mostra com múltiplos sotaques e alusões à cultura popu-

lar brasileira. A Galeria Pop Up do CRAB traz artistas já 

consagrados, apresentados ao lado de artesãos da nova 

geração, que vem ganhando expressividade por apresentar 

um estilo único e original. 

 

O CRAB foi criado para ser uma plataforma de reposiciona-

mento e qualificação do artesanato brasileiro em sua diver-

sidade regional. Nesta exposição-galeria, é possível tanto 

apreciar e conhecer objetos que refletem nossa cultura 

quanto adquirir peças de valor simbólico e estético 

do artesanato.
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CRAB Pop Up Gallery combines an exhibition 

with a store. About 250 works by more than 

40 craftsman are presented here, showcasing 

traditional and contemporary Brazilian crafts.

There are religious motifs, representations of 

popular festivities and regional references in the 

pieces presented, in a show with multiple accents 

and allusions to Brazilian popular culture. 

CRAB’s Pop Up Gallery features renowned 

artists alongside those of the new generation 

who have been gaining visibility for presenting a 

unique and original style. 

CRAB was designed to be a platform for 

qualification and market repositioning for 

Brazilian crafts in their regional diversity. In 

this exhibition-gallery it is possible to appreciate 

and get to know objects that reflect brazilian 

culture, but also to acquire works that display the 

symbolic and esthetic value of crafts.

09
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O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro 

(CRAB) apresenta ao público, pela primeira vez, uma ex-

posição em formato de galeria temporária.  É a Galeria Pop 

Up do CRAB. A novidade desse formato é que o visitante, 

caso se interesse por alguma obra, poderá adquiri-la, rece-

bendo a peça ao fim da exposição.

Este catálogo traz para você 250 peças de mais de 40 mes-

tres do artesanato de diversas regiões do Brasil.   

Aqui você terá à disposição uma mostra do que há de 

mais representativo quanto aos fazeres e aos saberes 

populares. São objetos elaborados pelas mãos de artesãos 

que expressam, ao mesmo tempo, o ambiente local de 

sua confecção — a partir da utilização das diferentes 

matérias-primas empregadas, com destaque para a ma-

deira, a cerâmica e os materiais de origem vegetal — e a 

dimensão universal de seus trabalhos, revelada por meio 

da grande força das peças expostas.

O leitor tem em mãos um atraente panorama do que há de 

melhor no artesanato brasileiro.

Cezar Vasquez

Diretor Superintendente do Sebrae/RJ

10

Centro Sebrae de Referência do Artesanato 

Brasileiro (CRAB) presents to the public, an 

exhibition in the form of temporary gallery for 

the first time: The CRAB Pop Up Gallery. The 

innovation of this format is that the public, when 

interested in a certain piece, can purchase it, 

receiving the object at the end of the exhibition.

 

This catalog brings to you 250 pieces made by 

more than 40 craftsman masters from many 

regions of Brazil.

 

Here you will see a showcase of the most 

representative popular knowledge and crafts. Made 

by the hands of artisans, those objects express the 

environment in which they were created — through 

the use of different raw materials, especially wood, 

ceramic and plant-based materials —, as well as 

the universal dimension of the artisans works — 

which is revealed through the great power of the 

pieces exhibited.

The readers have in their hands an attractive 

panorama of the best Brazilian craftsmanship. 

11
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Pop Up é um conceito atual em que uma marca apresenta 

uma curadoria exclusiva associada à sua identidade, num 

evento de duração determinada. O desafio do design foi criar 

um misto de loja e galeria que comportasse 250 peças de 

técnicas e origens variadas com a “cara” do CRAB — a casa 

referência do artesanato popular brasileiro.

      

A expografia da Galeria Pop Up encontrou relações entre o 

universo dos artesãos e a arquitetura do edifício histórico que 

o CRAB ocupa — o Palacete do Visconde do Rio Seco, que data 

do final do século XVIII. Na antiga garagem de carruagens, as 

estátuas de terracota, que representam a indústria e a sabe-

doria, foram integradas à expografia num diálogo histórico e 

estético. Os ladrilhos hidráulicos, originais do piso, viraram 

expositores que, junto a tijolos, balaústres, troncos e telhas, 

conectam o público à história dos artesãos e do Palacete.

      

O projeto gráfico foi inspirado no repertório de imagens das 

obras, criando uma família de formas que representam traços 

gráficos comuns à cultura popular brasileira. Elementos como 

o sol, a lua, o mandacaru e grafismos indígenas estão amar-

rados por uma tipografia de cordel. Pintados na galeria, tais 

elementos criaram um espaço colorido e onírico, organizando 

e valorizando cada conjunto de obras — uma imersão nas co-

res e símbolos que emergem do imaginário das artesãs e dos 

artesãos em exposição.

GALERIA POP UP DO CRAB
Processo de Design

17

Pop-Up is a current concept in which a brand presents 

a unique curatorship associated with its identity, in 

an event of fixed duration. The challenge of the design 

was to create a mix of store and gallery that included 

250 pieces of varied techniques and origins in the style 

of CRAB — the house that is a reference for Brazilian 

folk art.

The expography of the Pop Up Gallery established a 

relationship between the experience of the craftsmen 

and the architecture of the historical building that 

houses CRAB — the Palace of Visconde do Rio Seco, 

which dates back to the end of the 18th century. In the 

old carriage house, the terracotta statues representing 

industry and wisdom were integrated into the expog-

raphy, in a dialogue that is historic and esthetic. The 

original antique floor tiles became exhibitors of the piec-

es, which, together with bricks, balusters, tree trunks 

and roof tiles, connect the public to the narratives of the 

craftsmen and to the history of the palace.

The graphic design was inspired on the repertoire of 

images of the artisans’ works, generating a collec-

tion of shapes representing graphic lines common to 

Brazilian popular culture. Elements such as the sun, 

the moon, the queen of the night cactus and indige-

nous graphisms are connected by a typography style 

that resemble chapbooks. Printed in the gallery, these 

elements create a colourful and dreamlike space, 

organizing and highlighting each set of artworks — an 

immersion in the colors and symbols that arise from 

the imagination of the showcased artisans.
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Maria Sil foi cortadora de cana até os vinte anos de idade, 

quando a usina que a empregava foi à falência e ela teve que 

partir em busca de novas fontes de renda. Foi no SEBRAE, em 

uma oficina ministrada por João das Alagoas, mestre escultor 

internacionalmente reconhecido, que descobriu um talento 

incomum com o barro. Hoje, também chamada de Mestre Sil, 

ela é uma das mais expressivas artesãs do país. Suas escul-

turas frequentemente têm como cenário as jaqueiras, abun-

dantes na zona da mata alagoana. Aos pés dessas árvores, 

a artista insere cenas que retratam vivências do cotidiano 

na roça, como mulheres amamentando, festas populares e 

brincadeiras de crianças.

Maria Sil was a sugarcane cutter until the age of 

twenty, when the mill that hired her went bankrupt 

and she had to leave in search of new sources of 

income. It was at SEBRAE, in a handicraft work-

shop taught by João das Alagoas, an internationally 

renowned master sculptor, that she discovered an un-

usual talent to work with clay. Also called Master Sil, 

she is nowadays one of the most expressive artisans 

in the country. Her sculptures often have jackfruit 

trees as a scenery. At the feet of those trees, the 

artist inserts scenes that portray everyday life in the 

countryside, such as breastfeeding women, popular 

parties and children's games.

MARIA SIL
Capela, AL

O casamento na igreja — 64x32x44cm 31



32 33Forró embaixo do caju — 48x40x33cm 33



34
Namorado embaixo da jaqueira — 47x30x35cm

Forró embaixo da jaqueira  — 67x50x42cm



36 37Cangaceira — 170x40x70cm

Diomar faz parte do grupo de artesãos do Centro de 

Cultura Mestre Noza e é discípulo de Mestre Nino, um 

dos mais importantes escultores de Juazeiro. Conhecido 

popularmente como “Diomar das Véias”, o artista ganhou 

esse apelido após ficar famoso por suas esculturas em 

madeira representando mulheres idosas.

Diomar is part of a group of artisans from Centro 

de Cultura Mestre Noza, and he is a disciple of 

Master Nino, who is considered one of the most 

important sculptors in Juazeiro. Popularly known 

as “Diomar das Véias” (in English, “Diomar of the 

Old Ladies”), the artist earned this nickname after 

becoming famous for his wooden sculptures repre-

senting old women.

DIOMAR DAS VÉIAS
Juazeiro do Norte, CE
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Filha de Antonio de Dedé, reconhecido mestre na arte da 

madeira, Maria Cícera conta que não teve um aprendizado 

formal sobre arte, simplesmente cresceu vendo o pai es-

culpindo até que, um belo dia, decidiu criar o que chamou 

carinhosamente de “sua primeira pecinha”. Suas escultu-

ras de cabeças sobre uma base longitudinal apresentam 

traços que lembram pequenos totens cujas faces, entalha-

das, são carregadas de expressividade.

Maria Cícera is the daughter of Antonio de Dedé, a 

renowned master in the art of woodwork. She says 

that she did not have formal training in art. Cícera 

simply grew up watching her father carve until one 

day she decided to create what she affectionately 

called "her first little piece". Her sculptures of heads 

on a longitudinal base show lines that resemble 

small totems whose carved faces are loaded with 

expressiveness.

MARIA CÍCERA
Lagoa da Canoa, AL

Coleção casa de taipa — 49x9x10cm



40 41Coleção casa de taipa — 49x9x10cm



42 43Sem título — 76x40x52cm

Considerado um gênio das esculturas em troncos, galhos 

e raízes, José de Tertulina ficou conhecido como Zé Crente 

depois de abandonar uma vida boêmia para se dedicar a 

esculpir ícones sagrados. Discípulo de Fernando Rodri-

gues, expoente do artesanato da Ilha do Ferro, Zé Crente 

segue o exemplo do mestre e, além das imagens religiosas, 

também cria animais fantásticos e figuras humanas a par-

tir das formas naturais da madeira.

Regarded as a genius of sculptures carved in 

trunks, branches and roots, José de Tertulina 

became known as Zé Crente (in English, “Joe Be-

liever”) after forsaking a bohemian life to devote 

himself to carving sacred icons. Zé Crente follows 

the example of his master, Fernando Rodrigues, 

who was a renowned artisan from Ilha do Ferro. 

Besides creating religious images, he also makes 

fantastical animals and human figures using the 

natural shapes of the wood.

ZÉ CRENTE
Ilha do Ferro, AL



44 45Pote de barro (etnia marubo) — 40x40cm 45
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54 Bastão de ritmo (etnia tukano) — 121x10cm

O artesanato indígena é resultado do trabalho produzi-

do no seio de comunidades e etnias, onde se identifica o 

valor de uso, a relação social e cultural da comunidade. 

Os produtos, em sua maioria, são resultantes de trabalhos 

coletivos, incorporados ao cotidiano da vida tribal.

Nesta exposição e neste catálogo, o artesanato indígena  

vem representado por obras das etnias Assurini, Maru-

bo, Maku, Kalapalo, Kanamari, Kayabi, Tapirapé, Tikuna, 

Tukano, Waimiri e Waiwai, na forma de pinturas em teci-

do, vasos, bancos, cerâmicas, pentes e acessórios.

The craftwork made by the indigenous peoples of 

Brazil is the result of the work produced within 

communities and ethnic groups, in which one can 

identify the use value and also the community's 

social and cultural relationship. The products are 

mainly the result of collective work, and are incor-

porated into the daily life of the tribes.

In this exhibition and catalogue, the indigenous 

craftsmanship is represented by works of the 

ethnic groups Assurini, Marubo, Maku, Kalapa-

lo, Kanamari, Kayabi, Tapirapé, Tikuna, Tukano, 

Waimiri and Waiwai, and they include fabric 

paintings, vases, benches, ceramics, combs 

and accessories.

55



56 57Quadros Batik tribal — 80x60cm



58 59Bonecos Tikuna (etnia Tikuna) — 47x10x22cm
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Quadro com coleção de pentes antigos 

(diversas etnias da região Norte do Brasil) — 59x5x103cm
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Quadro com pente negro Tapirapé (etnia Tapirapé) — 37x37x5cm

Quadro com tanga Katuena (etnia Katuena) — 50x65x5cm

Quadro com tanga Waiwai (etnia Waiwai) — 49x65x5cm
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Mariano é neto de Conceição dos Bugres. No nome artís-

tico carrega uma homenagem e uma missão. Sua pro-

dução mantém viva a forma recorrente do trabalho da 

matriarca, e que para ela se revelou num enredo com ares 

de lenda. Conceição conta que, ao acordar de um sonho, 

foi ao quintal e sentou-se embaixo de uma árvore. Perto 

dela havia uma cepa de mandioca com cara de gente, que 

a fez pensar em esculpir uma pessoa. E assim fez. Nascia 

ali o primeiro Bugrinho de Dona Conceição, uma espécie 

de forma-memória. Mariano Neto, que começou o ofício 

ajudando a avó, hoje é o guardião deste emblemático 

artesanato sul-mato-grossense.

Mariano is the grandson of Conceição dos Bugres. His stage 

name (Mariano Neto literally means "Mariano Grandson" in 

English) is an homage and a description of his mission. His 

work keeps alive the tradition of the recurring characteristic 

of the work of the matriarch.  The “bugre” was revealed 

to Conceição after a dream that resembled a legend. She 

says that once she woke up from a dream and went to the 

yard and sat under a tree. Next to her, there was a cassava 

root that resembled a human face. This made her think 

of carving a person, which was what she did. Thus, as a 

kind of memory-form, the “Bugrinhos” of Dona Conceição, 

were born. Mariano Neto, who began learning his craft 

by helping his grandmother, is today the custodian of this 

emblematic Southern Mato Grosso handicraft.

MARIANO NETO
Campo Grande, MS

Bugre galhos — 145x55x55cm 6767



68 69
Bugres de 1 cabeça — 30x22x21cm

 Bugre de 3 cabeças — 50x17x17cm 69
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Atobá 3 — 61x61x41cm

Atobás — 23x20x18cm

Tiago Amorim é um expoente da cerâmica brasileira, mas 

vai além, atuando também como pintor, desenhista, poeta, 

gravador e pesquisador. Celebrado nacional e internacional-

mente, é um nome fundamental na transformação de Olin-

da em um polo de referência artística na década de 1960. 

Suas obras em cerâmica misturam elementos da arte 

popular em um universo habitado por pássaros, peixes e 

mulheres moldados no barro, queimados crus ou esmalta-

dos. Para ele, a força do barro está na consciência exigida 

no seu manuseio, é um material que acalma e nos leva 

para outras esferas.

Tiago Amorim is a master of Brazilian ceramics. 

However, he achieved more than that, also acting 

as painter, draftsman, poet, engraver and resear-

cher. Nationally and internationally acclaimed, his 

name is a benchmark in the transformation of Olin-

da into an artistic point of reference in the 1960s.

His works in pottery mix elements of folk art in 

a universe inhabited by birds, fish and women 

moulded in clay, either raw burnt or enamelled. 

According to him, the strength of clay lies in the 

consciousness required to work it. It is a material 

that calms us down and takes us to other spheres.

TIAGO AMORIM
Olinda, PE



72 73São Jorge — 58x24x42cm

Miguel dos Santos é artista plástico, pintor e um dos cera-

mistas brasileiros mais celebrados, tendo obras expostas 

em dezenas de galerias e exposições. Nascido em Caruaru, 

vive e trabalha em João Pessoa desde a década de 1960. Ao 

lado de outros artistas nordestinos, integrou o movimento 

Armorial, criado por Ariano Suassuna. Suas obras contêm 

inspirações que vão da arte tradicional de Mestre Vitali-

no às culturas indígena e africana, representando mitos, 

lendas e figuras imaginárias.

Miguel dos Santos is a visual artist, a painter, and 

one of the most celebrated Brazilian ceramists, and 

his work has been shown in dozens of galleries and 

exhibitions. He was born in Caruaru and has been 

living and working in João Pessoa since the sixties. 

Along with other Northeastern artists, he joined 

the Armorial movement, led by Ariano Suassuna. 

His works contain inspirations ranging from the 

traditional art of Master Vitalino to indigenous and 

African cultures, representing myths, legends and 

imaginary figures.

MIGUEL DOS SANTOS
João Pessoa, PB
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Pintor e escultor, Jeovah Santos tem como temas principais 

de sua arte o folclore, a religião e os hábitos da vida regio-

nal. Tanto em suas esculturas em madeira de buriti quanto 

nas telas, o artista plástico trabalha elementos do cotidiano 

do homem nordestino, exaltando a cultura regional.

Jeovah Santos is a painter and sculptor whose 

main themes are folklore, religion and the local cus-

toms of the inhabitants of the Northeastern region 

of Brazil. The  visual artist works with elements 

of the daily life of the Northeastern man not only 

in his sculptures in moriche palm wood but also in 

canvas, stressing the significance of the culture of 

the region where he lives.

JEOVAH SANTOS
Teresina, PI

Santos — 110x10x7cm
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ELISSANDRO E LUCIMARIO
Ilha do Ferro, AL

LUCIMARIO | Duende — 42x23x15cm

Foca — 27x17x75cm

Diabinho — 39x20x9cm

ELISSANDRO | Diabinho — 37x12x12cm

Lula Molusco — 18x25x19cm
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“The pilgrims are coming. The door is open. There 

are chairs, there are benches. They may come in. 

They may sit. There is visit to the museum, there 

is a mass held in the big house. There is a visit to 

the Statue of Padinho Ciço Romão.

1

“

”

78

1 Benditos de romaria: popular songs 

that are sung in religious processions.

 

Centro de Cultura Popular Mestre Noza

Santinhos de madeira  — 5x15cm



80 8180 Santinhos de madeira  — 5x15cm

Juazeiro do Norte é um dos grandes polos de religiosi-

dade e arte popular do Brasil, sobretudo pela figura de 

Padre Cícero, personagem importante na própria funda-

ção da cidade.

O Centro de Cultura Mestre Noza incentiva a produção 

de artesanato em Juazeiro e em toda a região do Cariri, 

agregando cerca de duzentos artesãos. Por meio de uma 

cadeia de revenda de obras, colabora na preservação da 

tradição do artesanato em madeira, criando uma rede 

econômica colaborativa.

Juazeiro do Norte is one of the largest hubs for reli-

giousness and folk art in Brazil, above all because 

of the figure of Father Cicero, an important charac-

ter in the foundation of the city itself.

Centro de Cultura Mestre Noza encourages the 

production of handicrafts in Juazeiro and through-

out the region of Cariri, bringing together about 

two hundred artisans. Through a chain of resale of 

works of art, it contributes to the preservation of 

the tradition of making crafts with wood, creating 

a collaborative economic network.

CENTRO DE CULTURA POPULAR MESTRE NOZA
Juazeiro do Norte, CE
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Everaldo integra o grupo de artesãos do Centro de Cultu-

ra Mestre Noza, onde é considerado o maior especialista 

em estátuas de Padre Cícero. O artista conta que, quando 

chegou ao Mestre Noza, produzia peças inspiradas em 

Lampião e Maria Bonita, mas, rapidamente, viu que sua 

vocação eram as esculturas do Padim, em diversos tama-

nhos, nas quais se tornou referência.

Everaldo is part of the group of artisans of Centro 

de Cultura Mestre Noza, where he is considered the 

greatest specialist in statues of Padre Cícero. The 

artist says that when he arrived at Mestre Noza 

he produced pieces inspired by Lampião and Maria 

Bonita, but soon after he realized that his mission 

were the sculptures of  Padre Cícero in various siz-

es, in which he became a reference.

JOSÉ EVERALDO FERREIRA DA SILVA
Juazeiro do Norte, CE

Sem título  — 33x28x25cm

Sem título  — 24x21x18cm
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Clélia Lemos confecciona estandartes a partir de imagens 

de santos e orixás, representando a religiosidade e devo-

ção populares enraizadas na cultura mineira. Em suas 

peças, produzidas principalmente com materiais recicla-

dos, Clélia utiliza uma miríade de cores e texturas em um 

trabalho de beleza notável. Além dos estandartes pelos 

quais é mais conhecida, a artista também lida com ceno-

grafia para teatro e festas folclóricas, como Catopês e o 

Divino Espírito Santo.

Clélia Lemos makes banners using images of 

saints and orishas, representing the popular 

religiousness and devotion which are rooted in the 

culture of Minas Gerais. In her pieces, produced 

mainly with recycled materials, Clélia uses a myr-

iad of colors and textures in a work of remarkable 

beauty. In addition to the banners for which she is 

best known, the artist also works with set design 

for theater and folk festivals, such as Catopês and 

Divino Espírito Santo.

CLÉLIA LEMOS
Belo Horizonte, MG

Estandarte com balões — 270x100cm
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Dalton Costa se inspira no universo popular e nos cos-

tumes de comunidades do interior de Alagoas. Em suas 

obras, utiliza técnicas variadas de pintura, escultura e 

montagem. Além de artista plástico, tem um papel impor-

tante como colecionador e incentivador do artesanato bra-

sileiro. Ao lado da esposa, Maria Amélia Vieira, é fundador 

da Galeria Karandash, que reúne mais de 2 mil peças de 

arte popular.

Dalton Costa draws inspiration from the popular 

universe and the tradition of communities in the 

countryside of Alagoas State. He uses varied tech-

niques of painting, sculpture and assembly in his 

works. Besides being a visual artist, he plays an 

important role as a collector and promoter of Bra-

zilian handicrafts. He and his wife, Maria Amélia 

Vieira, are the co-founders of Karandash Gallery, 

which harbors a collection of more than 2,000 

works of folk art.

DALTON COSTA
Maceió, AL

Baú oratório — 52x176cm 



88 89Detalhe Baú oratório
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“What fascinates me the most are these 

small scenes that I see in the daily lives of 

people. They tell amazing stories.”

“

”

90 Casal de cavalos marinhos — 15x17x10cm  — Peça única p. 89 e 91
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Marliete Rodrigues é filha do Mestre Zé Caboclo, importan-

te nome da arte figurativa popular do Brasil. Iniciou-se na 

arte do barro observando o trabalho do pai, e hoje é uma 

das artistas mais valorizadas do Alto do Moura, em Carua-

ru. Com talento, delicadeza e esmero, Marliete transforma 

cenas do cotidiano em peças carregadas de realismo, cores 

vibrantes e uma riqueza de detalhes que impressiona.

Marliete Rodrigues is the daughter of Master Zé 

Caboclo, an outstanding name in popular figurative 

art in Brazil. She started out in the art of clay by 

observing her father’s work, and today she is one of 

the most valued artists in Alto do Moura, in Carua-

ru. With talent, delicateness and dedication, Marliete 

turns everyday scenes into works full of realism, 

vibrant colors and an impressive richness of detail.

MARLIETE RODRIGUES
Caruaru, PE

Casal de cavalos marinhos — 15x17x10cm — Peça única p. 89 e 91
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"When I'm away from the clay I'm not 

happy. It is the clay that makes my 

imagination work, it is my life."

94 Cabeça com pescoço longo de Irinéia — 53x16x15cm
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Dona Irinéia faz parte de um grupo de remanescentes quilom-

bolas. Começou produzindo peças utilitárias com a mãe para 

ajudar na renda familiar e, aos poucos, migrou para a produ-

ção de esculturas, com as quais conquistou fama. 

Suas obras resultam de memórias e da realidade da comuni-

dade quilombola. Dona Irinéia é uma das artistas mais cele-

bradas da cerâmica popular do país e, em 2005, foi reconhe-

cida como Patrimônio Vivo Cultural pelo Estado de Alagoas.

Dona Irinéia is part of a group of Maroon descendants.  

She began producing utilitarian pieces with her mother 

in order to help with the family income, and gradually 

switched to the production of sculptures, in which she 

became famous.

Her works are the result of memories and the reality of 

the Maroon community. Dona Irinéia is one of the most 

celebrated folk ceramists in Brazil. In 2005 she was 

granted the status of Living Cultural Heritage by the 

State of Alagoas.

DONA IRINÉIA
Muquém, AL

Cabeças de Irinéia — 27x22x20cm
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Boneca rezando — 36x17x15cm

Cabeças de Irinéia — 28x22x22cm
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Com oito anos de idade, Espedito Veloso de Carvalho 

realizou seu primeiro trabalho, fazendo de presente uma 

malinha de couro cru para a mãe guardar as joias. 

Em suas mãos, a arte da selaria ganhou novos contornos. 

Espedito desenvolveu técnicas de pigmentação e desenhos 

no couro que se tornaram marcas inconfundíveis de seu 

trabalho. Hoje, suas peças — que incluem bolsas, poltro-

nas, chapéus, selas, bancos — são internacionalmente 

conhecidas, assim como seus trabalhos em parceria com 

grandes marcas de moda e design.

At the age of eight, Espedito Veloso de Carvalho 

made his first artwork — a gift of a raw leather 

case for his mother to keep her jewelry.

The art of saddlery gained new contours in his 

hands. Espedito developed techniques of pigmen-

tation and designs on leather that have become 

unmistakable marks of his work. Today, his pieces, 

which include handbags, armchairs, hats, saddles 

and benches, as well as his works in partnership 

with major fashion and design brands, have be-

come known worldwide.

ESPEDITO SELEIRO
Nova Olinda, CE

Cadeira o rei — 90x170x75cm
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Humberto de Araújo formou-se em Engenharia Civil mas 

exerceu a profissão por apenas três anos, quando passou a 

dedicar-se apenas à arte da escultura. É sobrinho do tam-

bém escultor Maurino de Araújo, mas imprimiu um estilo 

único à própria obra. Suas peças normalmente apresentam 

cores fortes e algumas delas são articuladas, o que acabou 

tornando-se uma das suas marcas registradas.

HUMBERTO DE ARAÚJO
Belo Horizonte, MG

Humberto de Araújo graduated in Civil Engineering, 

but practiced for about three years when he began to 

dedicate himself solely to the art of sculpture. He is 

the nephew of sculptor Maurino de Araújo. However, 

his work has a unique style. His pieces usually feature 

bright colours and some of them are articulated, which 

turned out to be one of his trademarks.

Sem título — 35x18x19cm
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"I do not make grumpy artwork. I only 

like fun things. That’s the way I am.

-

Antônio de Dedé

“

”
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Mestre Antonio de Dedé, falecido em 2017, foi registrado 

como Patrimônio Vivo de Alagoas pelo Governo do Estado. 

Escultor em madeira, seus temas preferidos eram bichos 

e personagens imaginários: onças, touros, gatos, veados, 

elefantes, bailarinos e casais, geralmente esculpidos em 

cedro ou jaqueira e ricamente coloridos. A expressividade 

do entalhe e a dramaticidade de cada peça são caracterís-

ticas marcantes em sua obra.

Master Antonio de Dedé, deceased in 2017, was 

granted the status of Living Heritage of Alagoas by 

the State Government. His favourite subjects were 

animals and imaginary characters: jaguars, bulls, 

cats, deer, elephants, dancers and couples, usually 

carved in cedar or jackfruit wood, and they are 

richly colored. The expressiveness of the carving 

and the dramatic character of each piece are strik-

ing features in the work of Antônio de Dedé.

ANTONIO DE DEDÉ
Lagoa da Canoa, AL

Marinheiro — 86x7x5cm

Nossa Senhora —91x8x7cm
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Adailton Rodrigues, filho do mestre Antonio de Dedé, cres-

ceu vendo o pai transformando pedaços de madeira em um 

vasto universo de esculturas multicoloridas. Herdeiro de 

um legado imensurável de inventividade e talento, Adailton 

buscou identidade própria: com traços peculiares, entalha 

santos, animais e figuras oníricas, promovendo a continui-

dade da obra do pai, porém com o seu próprio estilo.

Adailton Rodrigues, son of Master Antonio de 

Dedé, grew up watching his father turning pieces 

of wood into a vast universe of multi-colored sculp-

tures. Heir to an immeasurable legacy of ingenuity 

and talent, Adailton strove to find his own identity: 

relying on particular features, he carves saints, an-

imals and dreamlike figures, promoting his father's 

work in his own style.

ADAILTON RODRIGUES 
Lagoa da Canoa, AL

São Sebastião — 58x7x20cm

Nossa Senhora das Dores —55x18x16cm
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Francisco Graciano e Ednaldo Graciano são, respectivamente, 

filho e neto do grande Manoel Graciano, mestre do imaginário 

popular brasileiro. Mestre Manoel transcende o universo regio-

nal das festas, da religiosidade e dos personagens populares ao 

mergulhar em um imaginário surrealista de seres fantásticos e 

bichos multicoloridos.

Herdeiros deste talento, Francisco e Ednaldo usam uma lingua-

gem muito próxima do que Manoel fazia, mas cada um ao seu 

modo: enquanto Francisco, conhecido também como Mozinho 

dos Bonecos, busca animais e figuras humanas nas formas 

inscritas na madeira, Ednaldo envereda pela produção do que 

chama de seres esquisitos e formas inusitadas.

Francisco Graciano and Ednaldo Graciano are respectively the son 

and grandson of the great Manoel Graciano, master of Brazilian 

folk imagery. Master Manoel transcends the regional universe 

of festivals, religiousness and popular characters by plunging 

into a surrealistic imagery composed of fantastical beings and 

multi-colored animals.

Having inherited Manoel Graciano’s talent, Francisco and Ednaldo 

use a language that is very close to that of their relative, but each 

one does so in his own way: while Francisco, also known as Little 

Man of The Dolls (Mozinho dos Bonecos), tries to find animals and 

human figures in the natural shapes of wood, Ednaldo engages in 

the production of what he calls weird beings and unusual forms.

FRANCISCO GRACIANO E EDNALDO GRACIANO
Brejo Santo e Juazeiro do Norte, CE

Francisco graciano

Dupla de reis — 44x13x9cm e 43x12x9cm

Mulher azul — 43x12x9cm

Pássaros — 40x13x12cm e 33x13x40cm
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Ednaldo Graciano | Tronco aves — 87x44x40cm

Monstro de chapéu verde — 85x27x24cm



116 117Ninho de pássaros — 47x40x36cm

Filho do consagrado artista Manoel Graciano, Cícero 

Ferreira vai além das figuras zoomorfas: produz ex-votos, 

santos e esculturas com temáticas regionais, como Banda 

Cabaçal, Lampião e Maria Bonita.

Son of renowned artist Manoel Graciano, Cícero 

Ferreira goes beyond the zoomorphic figures: he 

makes votive offerings, saints and sculptures with 

regional themes such as Banda Cabaçal, Lampião 

and Maria Bonita.

CÍCERO FERREIRA
Juazeiro do Norte, CE
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Aberaldo Santos | Peça de 4 cabeças — 55x42x18cm

Zé Crente | Sem título — 45x37x31cm
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Mestre Cabueta | Ex-votos  — 37x9x8cm

 42x19x10cm

 40x12x8cm

 50x18x10cm 121
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O campo da arte popular é um espaço onde a sociedade 

realiza sua herança cultural, um guarda-chuva simbólico 

do sistema social tradicional. Dimensões do imaginário são 

traduzidas no artesanato e a religiosidade se faz fortemente 

presente, no caso brasileiro. 

A fé e todo o emaranhado de símbolos característicos do 

sincretismo típico do Brasil são vistos em obras que expres-

sam uma memória coletiva. Revelam tradições e crenças 

em contínua reinvenção e nos detalhes que os artesãos 

percebem em si mesmos ou no mundo que os cerca.

The field of folk art is a space in which society 

fulfills its cultural heritage, a symbolic umbrella 

of the traditional social system. In Brazil, the di-

mensions of the collective imaginary are reflected 

in the craft, and religiousness is widely featured.

Faith and the jumble of symbols that are typ-

ical of Brazilian syncretism are seen in works 

that express a collective memory. They reveal 

traditions and beliefs that are constantly being 

reinvented, and that can be in the details the 

artisans perceive in themselves or in their 

surroundings.
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Luis Benício vive na região da Igrejinha, no Parque Na-

cional do Catimbau, em Pernambuco. Seu ateliê fica no 

próprio quintal, a céu aberto, entre vales e montanhas. Ali, 

Luis Benício criou o Projeto Madeira Viva, cujo princípio 

é nunca cortar a madeira que está viva, apenas reutilizar 

madeiras mortas que colhe da derrubada de construções 

de estradas e trilhos de energia na região. Em seu proces-

so, ele seleciona madeiras de qualidade, como umburana 

de cambão, e aproveita as próprias formas da madeira 

para trabalhar animais e figuras humanas.

Luis Benício lives in the region of Igrejinha, in 

Catimbau National Park, in Pernambuco. His 

workshop is located outdoors, in his own back-

yard, among valleys and mountains. There, Luis 

Benicio created the “Living Wood Project,” whose 

rule is to never cut the wood that is alive, using 

only deadwood that he gathers from the trees that 

are felled for the construction of roads and power 

lines in the region. In this process, he selects good 

quality wood, such as the wood from the Commi-

phora leptophloeos tree, and takes advantage of the 

natural shapes of the wood to work on animal and 

human figures.

LUIS BENÍCIO
Buíque, PE

Nossa Senhora da Conceição — 44x15x9m

Nossa Senhora de Fátima — 62x20x13cm
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DÓ
Ilha do Ferro, AL

Escultura raiz 01 e 02 — 37x90x57cm
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Mano é filho de mestre Baé, de quem herdou não só o ta-

lento como ceramista mas também o dom da música. Já na 

infância, Mano ajudava o pai a preparar o barro e fazer o 

acabamento das peças. Hoje, é conhecido por suas figuras 

humanas quadradas com o rosto e parte do corpo achata-

dos. Suas obras têm um tom poético e registram situações 

como casais namorando, caminhando juntos, dançando, 

além de sereias e figuras femininas.

Mano is the son of Master Baé, from whom he 

inherited not only the talent as a potter but also 

the gift for music. Since his early youth, Mano used 

to help his father to mould the clay and finish the 

pieces. Today, he is known for his square human 

figures with flattened body parts and face. His 

works have a poetic tone and depict scenes such 

as couples dating, walking together or dancing, as 

well as mermaids and female figures.

MANO DE BAÉ
Tracunhaém, PE

Escultura casal abraçando — 29x16x15cm



128 129Escultura casal dançando — 50x20x20cm
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"It is through clay or cement that I am able to 

turn into reality the scenes I have kept in my 

memory throughout my life. With these raw 

materials I let out what dwells in 

my inner world.”

130 Cabeça afro 01 — 33x30x26cm
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Elisa Pena é uma artista de Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Em sua obra é possível reconhecer referências a seu estado: 

as formas arredondadas, o relevo, a textura e as tonalidades 

remetem à terra e às montanhas mineiras. 

O trabalho de Elisa apresenta esculturas elaboradas com 

técnicas em terracota e ferrocimento, recobertas com 

limalha de ferro e cobre, além de resinas e banhos de áci-

dos. Com texturas surpreendentes, suas peças oferecem 

verdadeiras experiências sensoriais. 

ELISA PENA 
Belo Horizonte, MG

Elisa Pena is an artist from the city of Belo Horizonte, in the 

state of Minas Gerais. Her work features references from her 

home state: the round forms, the contours, the texture and the 

hues allude to the soil and mountains of Minas Gerais. Elisa’s 

work involves sculptures made using terracotta and ferroce-

ment that are covered in crushed iron and copper slag, as well 

as resins and acid baths. Due to these amazing textures, her 

pieces offer true sensory experiences.

Cabeça afro 02 — 33x30x26cm

Cabeça afro 03 — 33x30x26cm
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Filho de um artesão, aos seis anos, José Roberto Freitas 

ganhou um pequeno torno com o qual produzia cinzeiros, 

potes de cerâmicas e objetos utilitários. Hoje, suas escul-

turas são conhecidas mundo afora, retratando a vida e a 

trajetória do povo sertanejo. Os pés destacados em suas 

obras representam mais que uma assinatura estética. 

Numa mistura de prática e intuição artística, sua marca 

se confirma no exercício empírico: os pés grandes foram 

criados para dar sustentação às estátuas que cria. A au-

tenticidade e a perspicácia do artista se traduzem em seu 

apelido e estilo inconfundível.

The son of an artisan, at the age of six, Beto Pezão 

was given a small lathe with which he produced 

ashtrays, pottery and utilitarian objects. Today, 

his sculptures are known throughout the world, 

and they portray the lives of the Northeastern in-

landers. The prominent feet in his works represent 

more than an esthetic trademark. Mixing practice 

and artistic intuition, his trademark feature is 

confirmed empirically: the big feet were created to 

support the statues he makes. The truthfulness 

and insight of the artist are revealed by his nick-

name (“Pezão”, which means “big feet” in English) 

and unmistakable style.

BETO PEZÃO
Santana do São Francisco, SE

Vaqueiro velho — 35x16x20cm
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"He was the example of a man

that became a worker

in the costruction of knowledge

he was always supportive

because he worked without a break

following the cause

that made him a missionary."

2

2 Gonçalo Ferreira da Silva is a Brazilian poet, 

short story writer and essayist.

146
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Nesses versos, o cordelista exalta o empenho de Câmara 

Cascudo em manter vivo o folclore brasileiro. Vê nele um 

operário solidário do saber, ofício daquele que se agiganta 

ao repassar o conhecimento. A Ilha do Ferro, nas margens 

do São Francisco, em Alagoas, tem um personagem de 

grandeza incontestável nessa missão: Fernando Rodri-

gues dos Santos, o Mestre Fernando da Ilha do Ferro. 

Conhecido pela criação de móveis que eram organica-

mente intuídos por ele a partir da observação meticulosa 

da natureza, contava que muitas vezes via uma forma 

no pedaço de tronco e nele colocava pés e bases, criando 

uma mesa, um banco ou uma cadeira — peças que hoje 

estão em coleções ao redor do mundo. Seu Fernando é 

responsável por mudar o enredo da Ilha do Ferro. Astuto 

e criativo, motivava seus discípulos por meio de desafios, 

estimulando a inventividade e o engenho de cada artesão.

Hoje, dizem, a Ilha do Ferro tem a maior concentração 

brasileira de artesãos por metro quadrado. São exem-

plos alguns dos nomes aqui presentes: Vieira, Aberaldo 

Santos, Fagner, Dó, Elissandro e Lucimario. Seu Fernando, 

falecido em 2009, tem hoje um museu em sua homena-

gem e representa para a Ilha do Ferro algo como Mestre 

Vitalino para o Alto do Moura e Dona Izabel para o Vale 

do Jequitinhonha.

149

In these verses, the chapbook writer praises the efforts of 

Câmara Cascudo in keeping Brazilian folklore alive. He sees 

Cascudo as a champion of knowledge, an activity performed by 

those who become ennobled when they pass on their skills. Ilha 

do Ferro, an island on the banks of the São Francisco River, in 

Alagoas, shelters a character of undeniable grandeur in fulfilling 

this mission: Fernando Rodrigues dos Santos, Master Fernando 

from Ilha do Ferro.

Well-known for the creation of furniture that was organically sen-

sed by him from the meticulous observation of nature, he would 

say that whenever he saw a shape on a trunk, he would add feet 

and bases to it and make a table, a bench or a chair — pieces 

that nowadays are in collections around the world. Fernando is 

responsible for changing the history of Ilha do Ferro. Clever and 

creative, he motivated his pupils with challenges, stimulating the 

inventiveness and ingenuity of each and every artisan.

Today, it is said that Ilha do Ferro has the largest community of 

Brazilian artisans per square meter. Some examples are: Vieira, 

Aberaldo Santos, Fagner, Dó, Elissandro and Lucimario. Fernan-

do, deceased in 2009, has a museum dedicated to him, and he is 

as important to Ilha do Ferro as Master Vitalino to Alto do Moura 

and Dona Izabel to the Jequitinhonha Valley.
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Aberaldo santos

Bonecos homem e Bonecos mulher — Tamanhos variados



152 153Homem quatro cabeças — 140x40cm

Desde cedo, Aberaldo Santos aprendeu a trabalhar com a 

madeira ajudando o pai na fabricação de canoas. Já adul-

to, passou a utilizá-la como matéria-prima para esculpir 

bonecos, barcos, cobras e pássaros. Destacam-se em suas 

criações as figuras humanas com corpo deformado e uma 

forte expressividade no rosto, esculpidas em mulungu e 

outras madeiras de textura mole. As peças de Aberaldo 

Santos atualmente podem ser encontradas em importan-

tes galerias e museus pelo Brasil.

Aberaldo Santos learned to work with wood from 

an early age, helping his father in the manufacture 

of canoes. As an adult, he began to use it as raw 

material to carve dolls, boats, snakes and birds. 

Human figures with deformed bodies and a strong 

expressiveness in the face, carved in mulungu and 

other woods of soft texture, stand out among his 

creations. Currently, the pieces made by Aberaldo 

Santos can be seen in important galleries and mu-

seums throughout Brazil.

ABERALDO SANTOS
Ilha do Ferro, al
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Vieira é um dos escultores mais aclamados da Ilha do Ferro. 

Filho de um construtor de barcos, herdou do pai a habilida-

de de trabalhar a madeira com esmero. Suas peças, pinta-

das com tinta a óleo em cores vibrantes, são inspiradas em 

belezas naturais, costumes e lendas de sua comunidade, às 

margens do Rio São Francisco. São pássaros, barcos, mulhe-

res e seres fantásticos, como homens-pássaro.

Vieira is one of the most acclaimed sculptors on 

Ilha do Ferro. Son of a shipwright, he inherited 

from his father the ability to work the wood with 

care. His pieces, which are oil-painted in vibrant co-

lors, are inspired by the natural beauties, customs 

and tales of his community on the banks of the São 

Francisco River. They are birds, boats, women, and 

fantastical beings, like bird-men.

VIEIRA
Ilha do Ferro, AL

Sem título —80x53x58cm



156 157156 ZÉ CRENTE | Sem título — 58x78cm
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"I feel that my mission has been accomplished be-

cause I am doing what I like to do and what I have 

learned to do. My mother, Ana das Carrancas, used to 

say: "My blood is black, but my soul is made of clay."

158 159



160 161Carranca Totem  — 64x28x32cm

Maria da Cruz dos Santos é discípula fiel da mãe, Ana das 

Carrancas — ícone da cultura popular pernambucana e 

precursora da arte com barro do São Francisco. Moradora 

de Petrolina, no Sertão pernambucano, mestra Maria da 

Cruz se dedica a moldar as barcas e as carrancas de barro 

que fizeram o sucesso da mãe. Atualmente, na compa-

nhia da irmã, Angela Lima, atua na criação e na venda das 

obras, e administra o Centro de Cultura Ana das Carrancas.

Maria da Cruz dos Santos is a faithful follower 

of her mother, Ana das Carrancas — an icon of 

Pernambuco’s popular culture and precursor of São 

Francisco clay art. Living in Petrolina, in the coun-

tryside of Pernambuco, Maria da Cruz dos Santos 

is dedicated to molding the boats and “grotesques” 

called “carrancas” that made her mother’s success. 

Nowadays she works on the creation and sale of 

the works, along with her sister, Angela Lima, and 

runs the Ana das Carrancas Culture Center.

MARIA DA CRUZ DOS SANTOS 
Petrolina, PE
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Compartilhar um saber fortalece o sentimento de comu-

nidade e aprofunda a noção de identidade. No artesanato 

brasileiro essa passagem acontece tanto entre parentes 

quanto entre vizinhos, amigos ou até mesmo pessoas que 

vêm de longe para aprender um ofício específico. De uma 

maneira ou de outra, há sempre aqueles que se tornam 

legatários de técnicas e linguagens. São tradições que 

se renovam na prática constante do fazer do artesão, na 

disciplina de seu cotidiano. 

É na materialidade do insumo ou na primazia da técnica 

que os saberes se renovam e a ancestralidade é trans-

mitida, ressignificada. Cada nova geração reverencia a 

linguagem de seus antecessores ao mesmo tempo que abre 

novos clarões, imprimindo seus traços autorais numa cir-

cularidade que inscreve tradição mas também afirma sin-

gularidade. Há uma tal beleza nisso que encanta e reveste 

os objetos de experiência e presença em um mundo que 

carece desses signos e do tempo do fazer manual. Talhada, 

moldada ou bordada, é aí que se fabrica a memória.

162

Sharing knowledge strengthens the sense of community and 

deepens the notion of identity. In Brazilian craftsmanship this 

knowledge exchange can take place either among relatives or 

among neighbours, friends, or even among people who come 

from far away to learn a specific trade. In one way or another, 

someone always takes on the role of passing down techniques 

and languages. Those are traditions that are renewed in the 

constant practice of the office of artisan, in the discipline of 

his daily life. 

It is in the materiality of the raw materials or in the primacy of 

the technique that knowledge is renewed and ancestry is passed 

down, re-signified. Each new generation reveres the language of 

its predecessors while opening new horizons, leaving their own 

marks as authors in a circle that inscribes tradition but affirms 

uniqueness. There is a certain beauty in this that delights and 

involves the objects with experience and presence in a world 

that lacks these signs and also the time to do handmade work. 

Carved, molded or embroidered, this is where memory is made.

163



164 165Rede Tikuna (etnia Tikuna) — 1,20x3,45cm



166 167
Banco Assurini (Etnia Assurini)— 26x41x47cm

Mala Katuena (Etnia Katuena) — 22x26x35cm
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Bolsa Katuena (Etnia katuena) —15x58x14cm

Banco onça chapada (Etnia Kalapalo) — 45x40x80cm

Banco onça redonda (Etnia Kalapalo ) — 36x26x79cm 169
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No município alagoano de Capela, todos sabem onde 

encontrá-lo. João virou cidadão ilustre da cidade e do 

estado, sendo hoje reconhecido como Patrimônio Vivo 

Cultural de Alagoas. 

Mestre na arte da cerâmica, reviveu uma peça comum 

na arte popular, o boi do bumba-meu-boi. De barro, 

seus bois têm mantos esculpidos em baixo e alto relevo, 

representando histórias do folclore nordestino, brin-

cadeiras de rua, casamentos, batizados e festividades. 

Em mais de 25 anos dedicados ao artesanato, João das 

Alagoas ganhou notoriedade, participou de exposições e 

recebeu prêmios diversos. 

Everybody knows where to find him in the municipality of 

Capela. João became an illustrious citizen of the city and 

state, and has been granted the status of Living Cultural 

Heritage of Alagoas. 

Master in the art of pottery, he revived a common piece of 

folk art, the bull that is the main character of the traditional 

interactive play called “bumba-meu-boi.” Made from clay, 

his bulls have caparisons carved in low and high relief, rep-

resenting stories of the Northeastern folklore, street plays, 

weddings, baptisms and festivities. In more than 25 years 

dedicated to craftwork, João das Alagoas became famous, 

participated in exhibitions and received many awards.

JOÃO DAS ALAGOAS
Capela, AL

Cavalo de barro —35x20x15cm 171
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Boi — 35x20x15cm

Boi bumba cavalo— 77x35x50cm
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Discípula e prima de João das Alagoas, Nena de Capela 

começou a trabalhar com esculturas em barro em 2005. 

Com o mestre, aprendeu a esculpir o famoso boi e, a par-

tir dele, buscou uma identidade própria. Hoje, seu tra-

balho tem como marca registrada o "Boi vazado". Dentro 

dessa estrutura, Nena esculpe cenas do seu cotidiano em 

Capela, como festas populares, casamentos, sala de aula 

e brincadeiras.

Nena de Capela is a disciple and cousin of João das 

Alagoas. She began to work with clay sculptures 

in 2005, learning how to carve the famous bull 

with the master. With this knowledge, she sought 

an identity of her own. Today, her work is branded 

as “Hollow Bull” (Boi Vazado). Within this struc-

ture, Nena sculpts scenes of her daily life in Cape-

la, such as popular parties, weddings, classrooms 

and children’s s games.

NENA DE CAPELA
Capela, AL

Trem com brincadeira de criança — 110x49x34cm
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Boi vazado com meninos — 30x22cm

João das Alagoas | Boi com pipas
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Mestre Fida nasceu na comunidade quilombola do Timbó, 

em Garanhuns. Sua peça mais famosa, e que carrega sua 

assinatura artística por todo o Brasil e pelo mundo, é o Ho-

mem Cata-vento: escultura articulada com braços grandes 

e pás que se movem ao sabor do vento. O artista também 

produz variações de seus bonecos, esculpe ex-votos e 

prioriza o uso de madeiras recicladas de amarelo, jaqueira, 

murici, praíba e tamboril, entre outras.

Master Fida was born in the Maroon community 

of Timbó, in Garanhuns. His most famous piece, 

which represents his artistic trademark in Brazil 

and abroad, is the Pinwheel Man, an articulated 

sculpture with large arms and paddles that spin 

with the wind. The artist, who also sculpts votive 

offerings and variations of his dolls, regularly uses 

recycled wood from trees such as yellowheart, 

jackfruit, nance, bitterwood, Pacara earpod tree 

and others.

MESTRE FIDA
Garanhuns, PE
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Totem cabeça 1 — 30x16x14cm

Totem cabeça 2 — 25x15x17cm

Totem cabeça 3 — 25x21x12cm

Homem cata-vento 1 — 50x45x30cm

Homem cata-vento 2  — 64x45x28cm 179
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Kim foi iniciado no artesanato por seu tio, o consagra-

do Mestre Dezinho, expoente da arte santeira do Piauí. 

Abismado com o talento do sobrinho, que aos nove anos 

já produzia brinquedos em madeira, Dezinho convidou-o 

para ser seu ajudante. Hoje, em mais de trinta anos de pro-

fissão, Mestre Kim se destaca pelas formas proporcionais e 

riqueza de detalhes.

At an early age, Kim learned his craft form his 

uncle, the acclaimed Master Dezinho, a prominent 

figure in the religious art made in the state of Piauí. 

Stunned by the talent of his nephew, who, at the 

age of nine, was already making wooden toys, 

Dezinho invited him to be his assistant. Today, in 

more than thirty years of profession, the works of 

Master Kim stand out for their proportional forms 

and richness of details.

KIM
Teresina, PI

Anjo — 56x28x18cm
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Arcanjo é mais um dos discípulos do Mestre João das 

Alagoas, um dos maiores artesãos do país. Começou a 

trabalhar com o barro quando tinha apenas oito anos. 

Entre seus temas prediletos estão a escultura sacra e a 

vida do povo sertanejo. Leonilson é um jovem talento em 

ascensão, especializado em miniaturas com expressões 

bem definidas e sempre alegres, trazendo leveza para uma 

iconografia religiosa frequentemente sisuda.

Leonilson Arcanjo is a disciple of Mestre João das 

Alagoas, one of the greatest craftsmen in the coun-

try. He began to work with clay when he was just 

eight years old. Religious sculptures and the daily 

lives of the Northeastern inlanders are among his 

favorite themes. Leonilson is a upcoming talent, 

specializing in miniatures with well-defined and 

cheerful expressions, bringing lightness to an often 

stern religious iconography.

LEONILSON ARCANJO
Capela, AL
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Família de retirantes  — 13x10x23cm
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João Borges

“Made with clod, I present to you my way of seeing the smiles, the 

handshakes, the sighs (...). in our everyday life. I have no intention 

of modeling perfection, but rather the moment, in which the fuel of 

inspiration is the soil itself and the men, who are 

excessively Northeastern (...).

187
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João Borges é formado em Educação Artística com habilita-

ção em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Com um trabalho que se destaca pela verve poética 

e expressividade de suas esculturas, o artista busca captar 

cenas cotidianas em obras que revelam, por meio do barro, 

suas representações do homem nordestino. 

João Borges is graduated in Arts Education with 

a degree in Visual Arts from the Universidade 

Federal do Piauí (UFPI). With a work that stands 

out due to its poetic verve and the expressiveness 

of his sculptures, the artist seeks to capture daily 

scenes in pieces that reveal his representations of 

the Northeastern man in clay.

JOÃO BORGES
Timon, MA

Encantos — 33x13x10cm
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Chamego — 38x41x27cm

Conversadeira — 42x33x18cm



Diversos artistas reconhecem a importância das brin-

cadeiras como elemento primordial de seus processos 

criativos e lembram que foi na infância, construindo seus 

próprios brinquedos, que descobriram o talento e o pra-

zer de criar. Essa vivência, para muitos, é determinante 

na construção de uma linguagem lúdica. 

A infância, enquanto território do brincar, é uma das 

grandes fontes de inspiração de diversos artesãos. É da 

força de suas cores vivas, de suas formas inusitadas, ou 

na releitura de mitos e histórias que ouviam quando pe-

quenos que nascem obras repletas de lirismo e fantasia.

Several artists recognize the importance of play as 

a primordial element of their creative processes, 

and remember that it was in childhood, making 

their own toys, that they discovered the talent and 

the pleasure of creating. For many, this experience 

is crucial in the development of a playful language. 

As the realm of play, childhood is one of the great 

sources of inspiration for various artisans. It is 

from the power of its vivid colors, from its unusual 

forms, or from the reinterpretation of myths and 

stories that they heard when they were children 

that works full of lyricism and fantasy were born.

194

“Ciranda, cirandinha”, a singing game.

“So Mister Mischievous 

Get inside this circle  

say a beautiful verse,

say goodbye and go away.”

195
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Especialista na arte de esculpir na madeira, Zezinho 

descobriu seu dom ainda criança, fazendo os próprios 

carrinhos. Já adulto, trabalhou como servente de pedreiro, 

cortador de cana, agricultor e na colheita de flores, até ser 

descoberto, em 2000. 

Hoje, seu nome vem despontando em exposições pelo país 

e pelo mundo afora através de suas esculturas de sereias, 

pássaros, homens-peixe e outros seres fantásticos que lhe 

aparecem em sonhos. Desperta atenção o caráter lúdico 

das obras, esculpidas em traços rústicos e simples, resul-

tando em uma das produções mais férteis dos mestres 

contemporâneos.

An expert in the art of carving, Zezinho discovered 

his gift by making his own toy cars when he was 

still a child. He later worked as a bricklayer, cane 

cutter, farmhand, and flower picker until he was 

discovered by other artists in 2000. Today, he is an 

upcoming artist, with works in exhibitions through-

out the country and abroad, for his sculptures of 

mermaids, birds, fish-men and other fantastical be-

ings that appear to him in his dreams. The playful 

nature of the works with rustic and simple lines at-

tracts attention, resulting in one of the most fertile 

bodies of work among the contemporary masters.

ZEZINHO DE ARAPIRACA
Arapiraca, al

Cabeça monstro cuca — 53x13x35cm
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Pássaro coelho —50x33x54cm

Centopeia cabeça humana — 37x17x76cm
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Pescador no pássaro em cima da girafa — 60x65x33cm

Pássaro com dois bonecos com pipas — 64x55x46cm
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Autodidata, Willi de Carvalho deu seus primeiros passos 

como artista no quintal de casa, inventando com o que 

brincar. Hoje, com uma obra poética que habita entre a rea-

lidade e a fantasia, Willi é um dos mais inventivos artistas 

populares do Brasil. Um dos temas centrais de suas criações 

são as festas populares mineiras, religiosas e profanas, 

como catopês, caboclinhos, marujadas, reisado e congada.

Willi de Carvalho is a self-taught man who took 

his first steps as an artist in his backyard, crea-

ting things with which to play. Today, with poetic 

works that dwells between reality and fantasy, 

Willi is one of the most inventive popular artists 

in Brazil. One of the central themes of his works is 

the popular religious and profane festivals of Mi-

nas Gerais, such as “catopês, caboclinhos, maruja-

das, reisado and congada.”

WILLI DE CARVALHO
Montes Claros, MG

Divino Espírito Santo — 36x14cm
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Salvador menino — 49x27cm

Invasão do tênis — 42x13x20cm 205
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Invasão do tênis —40x8x16cm

Encontros dos santos no rio — 53x39cm 207
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