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Mãos que
cultivam arte

A palha de milho se trans-
forma em um lindo chapéu. 
A bucha vegetal, a fibra de 
bananeira, a lã e de ovelha e 
o porongo, itens da proprie-
dade rural, viram arte nas 
mãos habilidosas de artesãs 
que ministraram oficinas na 
quarta-feira, 12 de junho, na 
programação do Seminário 
Regional de Artesanato sedia-
do no Clube Vera Cruz.

A ideia foi 
mostrar o ar-
tesanato como 
alternativa de 
renda e como é 
possível agre-
gar valor ao 
produto que se 
tem na proprie-
dade sobrando, 
como a palha, 
por exemplo, 
ou matéria-prima, como é o 
caso da lã, entre outros exem-
plos citados pela extensionis-
ta social da Emater/RS-Ascar 
Ivanir dos Santos.

Vera Fátima Becker trouxe 
a roca de Encruzilhada do 
Sul para mostrar um pouco 
do trabalho com a fibra da lã 
de ovelha. Às interessadas, 
ela ensinou a técnica do feltro 
molhado para confeccionar 
chaveiros, mas mostrou tam-
bém que os bichinhos, como 
a ovelha, são moldados a 
partir do feltro seco. A vera-
cruzense Rosane Sehnem foi 
instrutora de outra oficina, a 
de pintura em porongo. Ela 
reuniu interessadas vindas 
de diversos municípios da 

região. Uma delas foi Maria 
Cristina Rodrigues, de Pas-
so do Sobrado, que encara 
o artesanato como terapia. 
Para outras participantes, o 
aprendizado serviria para 
enfeitar a casa. Para algumas, 
o olhar estava voltado à renda 
extra. Mas todas pareciam 
unânimes: é motivo de or-
gulho saber que conseguem 
fazer a peça.

A vera-cruzense ressalta 
que a ideia do artesanato ru-
ral é esta: aproveitar o que se 

possui na pro-
priedade para 
agregar renda. 
Ela cultiva os 
porongos em 
casa e garante: 
o sustento vem 
do artesanato e 
das flores que 
planta e vende.

Rosane faz 
também arte-

sanato em tecido, mas o po-
rongo acabou se tornando o 
carro-chefe, especialmente 
com vendas na Expoagro. A 
procura foi tanta que já teve 
que comprar porongo de fora, 
mas hoje, cultiva diferentes 
variedades para oferecer tra-
balhos diversificados. “É uma 
arte rentável. De custo, só 
tem a tinta, o ganchinho para 
prender e o verniz”, resume.

E quando a palha de mi-
lho e de trigo se transforma 
em bolsas, cestos, chapéus 
e utensílios? As sementes 
cultivadas nas propriedades 
rurais permitem que a palha 
seja usada no artesanato. 
De Ibarama, Leonilda Alves 
Arbugeri ajudou a ensinar o 
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Leonilda (esquerda) veio de Ibarama ensinar suas técnicas em palha de milho e de trigo
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“

”

“É uma arte rentável. 
De custo, só tem a tin-
ta, o ganchinho para 
prender e o verniz”

ROSANE SEHNEM
artesã

Vera trouxe a roca de Encruzilhada do Sul     Maria aprendeu a transformar o porongo

trançado na palha para várias 
mulheres. “Precisa ter voca-
ção e vontade”, resumiu ela, 
que planta na propriedade 
fumo, arroz e possui agroin-
dústria de açúcar mascavo, 
rapadura, schmier. “O arte-
sanato é o dinheirinho que as 

mulheres têm para comprar 
suas coisas”, diverte-se ela, 
que entre os filhos, possui três 
mulheres.

As demais oficinas traba-
lharam desinfetante caseiro, 
pasta brilho para limpeza 
de inox e alumínio, flores 

em tecido e biscuit. O Se-
minário, com palestras ao 
longo da manhã, discutiu a 
profissão de artesão, estimu-
lou a formação de grupos 
de produção, impulsionou a 
comercialização e contribuiu 
para a qualificação do artesão.


