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Apresentação

 Sozinho você pode muito... Mas trabalhando em equipe, você pode muito mais! Várias formas de pensar, várias 
formas de produzir, várias formas de conviver. Mas um objetivo em comum: fazer artesanato e passar bons momentos entre 
amigos (as).

 Essa reflexão expressa um pouco do que representa o trabalho coletivo, desenvolvido por doze grupos de artesanato 
da região Oeste Catarinense, que fazem parte da Rede de Saberes e Fazeres, da Feira Regional de Artesanato de Formosa do 
Sul (FORMOSART).

 A FORMOSART é uma Feira de Artesanato realizada com o objetivo de dinamizar a produção artesanal da região, 
em um espaço de troca de experiências e comercialização de produtos artesanais representativos, das tradições e da cultura 
do Oeste Catarinense.

 O projeto “Arte e Artesanato: expressões da cultura popular no oeste catarinense” foi apresentado ao Edital Culturas 
Populares: Edição Selma do Coco, pela Associação de Artesãos Artefor de Formosa do Sul, entidade responsável por articular 
a Rede de Saberes e Fazeres da FORMOSART.

 A iniciativa tem o objetivo de fortalecer as expressões culturais brasileiras, promovendo a salvaguarda e socialização 
dos modos de fazer do artesanato, produzido por mestres que preservam costumes, tradições e práticas artesanais no Oeste 
Catarinense.

 Conceitualmente, não é foco deste projeto, discutir as características ou a classificação dos trabalhos apresentados 
pelos grupos participantes. Dessa forma, entendidos enquanto arte, artesanato ou trabalhos manuais, nossa compreensão 
nos leva a perceber que todos são importantes formas dos indivíduos se expressarem, o que faz todos merecedores de 
reconhecimento e valorização por seus saberes e fazeres.

 Essa cartilha se apresenta como um instrumento de divulgação e valorização do trabalho desenvolvido por mestres, 
grupos formais e informais, artesãos e amantes do artesanato, que preservam práticas relacionadas aos saberes de seus 
ancestrais e inovam com criatividade, produzindo novas tendências do artesanato para a região.

 As ações desenvolvidas neste projeto compreenderam:

•	  Entrevistas com os doze grupos de artesanato que integram a rede de saberes e fazeres da FORMOSART;
•	  Oficinas de transmissão de saberes e rodas de socialização com mestres locais;
•	  Cartilha registrando o trabalho de cada grupo de artesanato participante da pesquisa;
•	  Exposição, retratando as memórias, saberes e fazeres do artesanato regional;
•	  Encontro de apresentação dos resultados, com roda de socialização de experiências e realização da 6ª FORMOSART.

 Por fim, vale ressaltar que o processo de construção deste projeto, nos levou a conhecer em cada grupo, várias 
histórias, lindos trabalhos e também intenso aprendizado, com as vivências compartilhadas, por mulheres e homens que 
produzem com as mãos e o coração, o artesanato regional de forma inspiradora.

Unidos com a força e amor no coração,
Vamos levar adiante o artesanato e a nossa tradição,

Salve, salve cada grupo e cada mestre artesão!
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I
Mensagem

 Das mãos de Terezinha, surge o trançado em palha. Na inventividade de João, a escultura ganha forma. Dos sonhos 
de Maria, nascem lindos bordados. Com a dedicação de Joana, os fios se entrelaçam. Homens e mulheres que usam as mãos 
para criar o mundo, expressar a vida e as tradições.
 
 As diferentes tradições, que formam a riqueza e a diversidade do artesanato de nosso Estado, são fruto das trocas 
culturais entre diferentes grupos sociais. Povos indígenas e africanos, caboclos, descendentes de imigrantes de diversas 
etnias. A interação desses grupos deu origem à grande variedade de objetos e produtos, que simbolizam a arte e o artesanato, 
de diferentes formas em cada região.
 
 O artesanato é parte significativa da vida de muitos catarinenses. No Oeste do Estado, suas inúmeras formas de 
expressão estão intimamente ligadas ao trabalho no campo, às tradições familiares, ao cotidiano de gerações, sobretudo 
de mulheres, que com sua criatividade dão vida a enfeites, utilitários para a casa, produtos para venda, lembranças para as 
“comadres”. 
 
 Todas essas expressões revelam a força da mulher, a importância e o papel da cultura e da economia criativa e 
solidária, na construção da sociedade. Essas três importantes pautas sociais representam um trabalho que considero de 
extrema importância, por isso sinto grande satisfação em ter sido convidada para deixar uma mensagem de carinho e 
motivação às pessoas que fazem parte deste projeto.
 
 O objeto artesanal carrega uma dimensão cultural, que lhe confere expressivo valor social, simbólico e econômico. 
Ao reconhecer essa dimensão, reconhecemos que o patrimônio expresso nos saberes e fazeres da cultura popular é o que 
nutre a alma de todos nós.
 
 Esse patrimônio, identificado em cada município e em cada grupo participante deste projeto, deu origem a um 
trabalho digno de reconhecimento, por propor o fortalecimento de práticas colaborativas e ações em rede, para pensar o 
artesanato como importante vetor de desenvolvimento social e cultural e, ainda, como revelador de identidades e modos de 
expressão.
 
 Que a experiência deste projeto, com a articulação dos artesãos em rede, com as propostas de socialização de 
conhecimentos, por meio de rodas de conversa e oficinas de transmissão de saberes, de mestres de ofício para crianças 
e jovens, abra espaço para novas experiências de construção de conhecimento e para que a diversidade cultural floresça, 
sempre permeada pelo respeito às diferenças e à pluralidade de ideias.

 Nosso reconhecimento a todos os artesãos e artesãs da região Oeste e de todo Estado de Santa Catarina!

Luciane Carminatti
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina
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II
O ARTESANATO, O COTIDIANO E OS SABERES E FAZERES 

DA CULTURA POPULAR BRASILEIRA

 O artesanato é uma prática que permeia o cotidiano de homens e mulheres desde as sociedades primitivas. Como 
importante componente histórico da humanidade, tem estado presente nas esferas sociais, culturais e econômicas (TEDESCO; 
ROSSETTO, 2007). Mais que marcar presença, o artesanato tem se reinventado como parte do cotidiano, manifestando a 
vida, a arte, a cultura e as tradições, ao longo do tempo.

 De acordo com o Programa Nacional do Artesanato (PAB), instituído pela Portaria n. 1007/2018, ARTESANATO é 
toda produção resultante da transformação de matérias-primas em estado natural ou manufaturada, através do emprego de 
técnicas de produção artesanal, que expressem criatividade, identidade cultural, habilidade e qualidade. 

 Já as TÉCNICAS DE PRODUÇÃO ARTESANAL consistem no uso ordenado de saberes, fazeres e procedimentos, 
combinado aos meios de produção e materiais, que resultem em produtos, com forma e função, que expressem criatividade, 
habilidade, qualidade, valores artísticos, históricos e culturais.

 Nas manifestações cotidianas dos grupos de artesãos participantes deste projeto, podemos identificar, especialmente 
três categorias de classificação, conforme a origem da produção artesanal: o artesanato de caráter tradicional, o artesanato de 
referência cultural e o artesanato contemporâneo-conceitual.

 O ARTESANATO DE CARÁTER TRADICIONAL, geralmente de origem familiar ou comunitária, tem a 
singularidade de reconstruir e ritualizar os saberes ancestrais, ou seja, os saberes dos antepassados são mantidos, repassados, 
reconstruídos e ressignificados de forma a permanecerem vivos não só na memória, mas nas práticas do dia-a-dia. 

 No ARTESANATO DE REFERÊNCIA CULTURAL, a produção artesanal decorre da releitura de elementos culturais 
tradicionais, podendo fazer referência a região, ao país ou a outras nações, por meio da utilização da iconografia (símbolos 
e imagens) e/ou pelo emprego de técnicas tradicionais que podem ser somadas à inovação.

 Já no ARTESANATO CONTEMPORÂNEO-CONCEITUAL, a produção artesanal é marcada pelas novas 
tendências e manifestações, fruto de processos de expressão mais recentes do cotidiano da sociedade, resultante da inovação 
de materiais e processos, e da incorporação de elementos criativos, diversificados, não convencionais, muitas vezes fruto de 
reciclagem e reaproveitamento.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense

“No Brasil existe um artesanato diversificado, resultante do diálogo entre diferentes 
tradições culturais e sua interação com o ambiente [...] Em Santa Catarina, como quase 
no Brasil inteiro, existem as tradições artesanais dos povos indígenas, e também as 
técnicas resultantes do contato dessa tradição com a dos povos africanos e dos demais 
imigrantes, de diversas etnias, que ocupam o território em diferentes períodos, dando 
origem a uma extensa variedade de procedimentos e objetos.” (VOGEL, 2008, p. 7).
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II - O artesanato, o cotidiano e os saberes e fazeres da cultura popular brasileira

 Em distintas categorias e formas de manifestação, o artesanato revela a identidade cultural dos indivíduos, manifesta 
em múltiplos saberes e fazeres, na cultura popular brasileira.

“Atualmente, no uso cotidiano das palavras, é ainda frequente a indefinição de 
fronteiras entre o que é artesanato, o que são trabalhos manuais e o que é arte, 
especialmente a arte popular. A rigor, trabalho manual, artesanato e arte popular 
remetem à objetos feitos à mão, mas em atividades que são diferentes entre si, 
embora suas técnicas às vezes de fato se confundam.” (VOGEL, 2008, p. 13)

 Seja na preservação e difusão do artesanato 
tradicional ou das novas tendências de produção e 
criação, o artesanato se mantém vivo pela atuação de 
homens e mulheres de diferentes idades, raças, cores, 
desejos e sonhos, aqueles que identificamos como 
ARTESÃOS ou MESTRES ARTESÃOS.

 Segundo definição do Programa Nacional 
do Artesanato, ARTESÃO é toda pessoa física 
que, de forma individual ou coletiva, faz uso de 
uma ou mais técnicas no exercício de um ofício 
predominantemente manual, por meio do domínio 
integral de processos e técnicas, transformando 
matéria-prima em produto acabado que expresse 
identidades culturais brasileiras.

 A mesma Portaria define como MESTRE 
ARTESÃO o indivíduo que, se notabilizou em seu 
ofício, legitimado pela comunidade que representa e 
que difunde para as novas gerações conhecimentos 
acerca dos processos e técnicas do ofício artesanal.

 Podemos observar que, o artesanato mais 
que uma manifestação material, expressa a vida, 
o intangível, o patrimônio cultural imaterial. Os 
objetos que remetem ao universo do artesanato 
típico, cujas técnicas de criação implicam um 
saber, passado de uma geração para a outra são, 
nesse caso, a manifestação material de um saber 
imaterial (VOGEL, 2008). Dessa forma, refletem a 
personalidade de quem produz, sua relação com o 
contexto sociocultural do qual emergem, além de 
sentimentos, valores e criatividade.

Artesã produzindo trançado com palha de trigo..

Flores confeccionadas com palha de milho.
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III
FEIRA REGIONAL DE ARTESANATO DE 
FORMOSA DO SUL (FORMOSART)

 A Feira Regional de Artesanato de Formosa do Sul (FORMOSART) surgiu com o objetivo de comemorar o 
aniversário de criação da Associação de Artesãos Artefor. Pensando em promover e valorizar o artesanato não só de Formosa 
do Sul, mas também o artesanato produzido na região, foram convidados a participar Grupos de Produção Artesanal e 
Associações de Artesãos dos municípios circunvizinhos.

Saiba mais!

Grupo de Produção Artesanal: organização informal de 
artesãos que produzem de forma coletiva e colaborativa, 
sendo constituída por membros de uma mesma família 
ou comunidade, dedicando-se a atividade integral ou 
esporadicamente. Estas organizações, também são 
identificadas como Coletivos Informais.

Saiba Mais!

Associação de Artesãos: organização formal de 
direito privado, sem fins lucrativos, regida por 
estatuto social e com Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ). Com missão e mandato bem 
definidos. Cada membro se liga formalmente à 
Associação, por meio de direitos e deveres.

A gente se sente realizado por sediar a Feira. A gente vê 
tanta novidade, tanta coisa feita com carinho. (Ivone 
Szczepanski, da Artefor de Formosa do Sul)

Para nós a Feira é dia de festa. Porque a gente fica feliz em 
poder mostrar o trabalho da gente e conhecer o trabalho 
das outras. (Ines Macali Franzosi, de Novo Horizonte)

FORMOSART, 2016.

FORMOSART, 2016.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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III - Feira Regional de Artesanato de Formosa do Sul (FORMOSART)

As feiras são muito importantes, porque mesmo que a 
gente saiba fazer, você vê o trabalho de outra pessoa 
e sempre tem uma ideia nova ou alguma coisa pra 
melhorar. (Inês Poltronieri, de Quilombo)

É gratificante quando as pessoas admiram o nosso 
trabalho nas Feiras, às vezes, nós mesmas não 
valorizamos o que a gente faz, por isso é importante esse 
estímulo das outras pessoas. (Carla Lieda Cezimbra 
Parra, de São Carlos)

FORMOSART, 2013. FORMOSART, 2014.

FORMOSART, 2012.

FORMOSART, 2011.
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IV
REDE DE SABERES E FAZERES DA FORMOSART

 A partir da realização da FORMOSART, surgiu uma articulação em Rede com os grupos de artesanato participantes. 
O trabalho desenvolvido com este projeto, confere visibilidade a esta Rede de Saberes e Fazeres, fortalecendo coletivamente 
a iniciativa de cada grupo e valorizando sua produção.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense

Artesãs da Artefor aprendendo técnica de bordado.

Artesã decorando toalha com bordado de fita. Artesã produzindo bordado em ponto russo.
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IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART

4.1 Associação de Artesãos Artefor de 
Formosa do Sul

 Criada oficialmente em 17 de julho 
de 2006, a Artefor, hoje com 24 associadas, 
desenvolve suas atividades junto ao Centro dos 
Idosos. Sua missão é “contribuir para a promoção 
e o desenvolvimento de ações, programas e 
projetos de incentivo às expressões culturais, à 
formação e à economia criativa, valorizando a 
diversidade e o patrimônio cultural de Formosa 
do Sul e região”.

O nosso grupo surgiu antes de 2006. Havia 
muitas mulheres que faziam artesanato sozinhas, 
em casa, aí a gente começou a unir as ideias e 
foi formando um grupo. E aí surgiu a Casa da 
Cultura e começou a chamar essas mulheres para 
se reunir. (Ivone Szczepanski)

 O grupo se reúne duas vezes por semana para produção coletiva, o que é acrescido da produção de cada artesã 
individualmente, em casa ou na própria sala da entidade. Os principais itens produzidos pelo grupo são: utilitários 
decorativos em patchwork (garças, gatos, corujas), enfeites de cortina e capa para caderneta em patchwork, vários tipos 
de bordados como ponto russo, ponto reto, vagonite, ponto cruz, vagonite de fita, toalhas e almofadas com patchcolagem, 
tapetes e guardanapos de crochê, tapetes com fio de malha, bordado em chinelo, cuia decoradas com pérolas, chaveiros 
em pérolas, sacolas de crochê e de tecido, vasos feitos em dobradura de jornal, giramundo, caixas de sapato decoradas com 
tecido, chapéu de palha, cesta de palha de milho, latas decoradas com tecido, guirlandas natalinas com tecido.

A mãe bordava bastante, e as tias, as primas mais velhas. 
Aprendi com elas. (Ivonilde Prigolli)

No meu tempo de menina, a gente saia com umas amigas, 
achava uma sombra no potreiro e lá fazia o crochê, foi ali 
onde comecei. (Marilene Barpi Beltrame)

Artesanato pra mim eu já tinha bastante, então pensei, pra 
aproveitar o tempo, faço pro grupo. Não cobro nada, faço de 
boa vontade. (Alvani Segalin Paoletto)

Eu sempre adorei desde criança, eu ía fazendo aos poucos e 
sempre quis aprender mais. (Lourdes Delai Fante)

Associação de Artesãos Artefor de Formosa do Sul.

Artesã produzindo crochê.
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4.2 Grupo Artesul de Formosa do Sul

 O grupo surgiu no ano de 2013, com o intuito 
de reunir pessoas que tem afinidade com o artesanato, 
pensando em desenvolver uma atividade de lazer e 
integração, característica marcante do grupo, que se 
reúne, a cada quinze dias ou uma vez por mês, na casa 
de uma das 18 participantes, para socializar experiências 
e produzir artesanato. A produção do grupo apresenta 
itens em crochê, tricô, cestaria em dobradura de jornal, 
patchcolagem, patchwork, toalhas e animais para bebê 
(soninho/amigurumi), capa para garrafa térmica, capa 
para vassoura (bruxinha), porta baralho, marcador de 
página em tecido, lixeira de tecido para carro, reciclagem 
de materiais diversos como tampinhas, tecidos, courvin.

Acho que é bom levar adiante, essa tradição. (Jamile Cozer)

O artesanato representa a minha liberdade! Se eu estou 
fazendo artesanato, eu não escuto nada do resto do mundo, 
não há tristeza. Acho que é a maneira mais fácil da gente 
por pra fora e dar pros outros o que a gente tem no interior. 
(Lidia Cita de Oliveira)

O intercâmbio e a troca, acho que isso é muito valioso para 
nós. (Melani Vanzella Sordi)

Grupo Artesul de Formosa do Sul.

Detalhe de peça confeccionada pelo Grupo Artesul de Formosa do Sul.

Artesanato produzido com dobradura de jornal.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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4.3 Grupo Arte Amigas de Formosa do Sul

 O grupo Arte Amigas foi formado 
no ano de 2014, unindo pessoas de diferentes 
comunidades do meio rural de Formosa do 
Sul. A produção é realizada por cada um, dos 7 
artesãos que faz parte do grupo, individualmente, 
com encontros nas casas dos participantes para 
troca de experiências e socialização. Entre os 
itens produzidos estão trabalhos em crochê, 
como tapetes, flores, toalhas e sacolas, pintura em 
toalhas, patchcolagem, bordado com fita, ponto 
cruz, trabalhos em pedrarias como capa para 
garrafa térmica, decoração de cuias, chinelos, 
laços de fita, dobradura em papel, flores e cestaria 
com trançado de palha de milho, animais, 
brinquedos e utilitários entalhados em madeira.

Eu acho que eu já herdei do meu bisavô. Ele costurava. Tinha um ateliê. 
Ele fazia e todas as minhas tias faziam, daí eu estava sempre intrometida, 
aí fui aprendendo. (Andréia Maria Garbin Lagni)

Nós aprendemos com a mãe e o pai. Porque a mãe, o que ela aprendeu 
de casa, ela ensinava para nós. E o pai também gostava de fazer coisas 
de madeira. Daí a gente foi pegando aquele amor, já vem deles, eu acho. 
(Lúcia Szczepanski Muller)

Ah, é muito divertido fazer parte do grupo, porque a gente troca 
experiências, trabalhos diferentes, coisas que eu nunca tinha visto, que a 
gente acha a coisa mais linda. (Ediléia Kéterli Gomes)

Grupo Arte Amigas de Formosa do Sul.

Arranjo de flores de crochê.

Toalha decorada com crochê e pintura.

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART

Escultura de Tatu entalhada em madeira.
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4.4 Grupo Arte é Vida de Modelo

 O grupo foi formado em 10 de agosto 
de 1999. A escolha do nome ocorreu através de 
um concurso, realizado com os alunos da escola 
e a comunidade em geral. O objetivo do grupo é 
incentivar, valorizar e divulgar os trabalhos manuais 
e o artesanato produzido no município para outros 
lugares. Atualmente as 10 participantes produzem 
individualmente, em casa e se reúnem para participar 
de feiras e exposições locais e regionais. Entre os itens 
produzidos pelas artesãs do grupo estão: pintura em 
toalhas, tapetes de crochê, peças de vestuário em 
tricô, peças decorativas em biscuit, feltro e MDF, 
adesivo de unhas, artesanato em porongo, reciclagem 
e decoração de latas e vidros, customização de caixas 
de MDF, patchwork.

Eu aprendi a fazer trabalho com biscuit em um curso. 
Depois, de lá pra cá eu fui pesquisando e evoluindo. Eu 
aprendi fazer a massa, aprendi a tingir, então eu faço 
todas as etapas. (Solange Cesco)

Eu gosto muito do que eu faço. Às vezes quando eu tenho uma 
encomenda pronta eu penso – Meu, será que fui eu que fiz? (Solange 
Cesco)

Quem me influenciou foram minha mãe e minha 
vó. A vó costurava, fazia as roupas de boneca, então 
a gente customizava as roupas sempre junto com 
ela. Também, a minha mãe sempre fez crochê, tricô, 
então eu tenho na família, várias mulheres que fazem 
artesanato. (Elis Raquel Sehnem)

Grupo Arte é Vida de Modelo.

Saiba mais!

Biscuit ou Porcelana Fria é uma massa de modelar 
produzida a partir da mistura do amido de milho, 
cola branca e conservantes como limão ou vinagre 
branco e vaselina líquida. Pode ser utilizada ao 
natural ou tingida com tinta de tecido.

É uma terapia, às vezes você está estressado do teu trabalho, senta lá, 
quieto, no teu cantinho, a pintura toma todas as energias negativas. 
Eu pelo menos, fico muito calma e adoro de paixão. (Elis Raquel 
Sehnem)

Galinha feita de porongo com detalhes em biscuit.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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4.5 Associação de Artesãos Feito em Quilombo

 A entidade foi formada no ano de 2001, 
com o apoio da Prefeitura Municipal, que cede o 
espaço físico da Casa da Arte, anexa ao Terminal 
Rodoviário, para a exposição de artesanato. 
Participam da Associação cerca de 50 pessoas, que 
produzem seus trabalhos de forma individual e 
levam até a Casa da Arte para comercialização. Entre 
os itens produzidos pelo grupo estão: sapatinhos e 
toucas de crochê, laços de cabelo com fita, artigos 
em MDF, giramundo, bonecos de tecido, chapéu de 
palha, toalhas decoradas em patchcolagem, flores de 
tecido e de E.V.A, bordado em chinelos, sandálias e 
carteiras em couro, pintura em toalhas, tapetes de 
crochê, cestaria em jornal, adesivos de unha.

Esse grupo surgiu em 2001 junto a Secretaria de 
Educação na Prefeitura. (Iria Santin)

A gente teve orientação com o pessoal de Chapecó, 
sobre como a gente deveria trabalhar, pra começar e 
fazer a associação. (Inês Poltronieri)

Artefatos em couro.

Saiba mais!

O Giramundo é um artigo muito popular em diversas regiões 
do Brasil. Na região Sul do país, seu feitio está relacionado a 
um costume místico, no qual as estrelas servem para proteção 
ou são usadas na intenção de cura. Outros nomes pelos quais é 
conhecido: Flor de Mandacaru, Carambola, Estrela da Felicidade, 
Estrela de San Tiago, Espinheiro, Pindaíva ou Pindaíba. 

Minha renda é muito boa de artesanato, porque em casa eu tenho 
um porão e trabalho lá, no porão. Eu vou lá direto, até umas horas 
da noite, eu fico fazendo artesanato. (Iria Santin)

Eu paguei o meu segundo grau, que era particular, fazendo 
artesanato, fazendo sapatinho de crochê. (Inês Poltronieri)

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART

Arranjo de flores em tecido e espuma vinílica acetinada.
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4.6 Associação Pinhal Artes

 A Associação foi formada em 17 de agosto 
de 2002, por um grupo de mulheres interessadas 
em fortalecer o artesanato local de forma coletiva. 
Inicialmente o trabalho foi motivado pelo Departamento 
de Cultura e a Prefeitura cedeu espaço para o grupo 
expor seus trabalhos. Atualmente, a entidade conta 
com 15 associadas e comercializa seus produtos em 
uma sala na Praça Central do município. Entre os 
itens produzidos pelo grupo estão toalhas com crochê, 
bordado e pintura, cachecóis de tricô, capa de crochê 
para garrafa térmica, pintura em tela, patchwork, ponto 
russo, sacola porta-prato, jogos de banheiro, tapetes e 
guardanapos de crochê com diferentes fios, moldura 
em madeira para imagens de gesso, polvo de crochê 
(amigurumi), mandalas com pintura e pedrarias, tapetes 
de retalhos de malha, cestaria de palha de milho.

Esse espaço aqui é cedido pelo município. A gente vem 
quase todas as tardes é aberto para venda. Cada dia é 
uma sócia que vem para atender, voluntariamente. 
(Cleusi Antonia Ficagna Lodi)

Eu sempre gostei de artesanato. Desde os 13 anos. A 
minha mãe fazia muito essas coisas, era costureira e 
bordava. Daí eu aprendi crochê, tricô, pintura. (Cleusi 
Antonia Ficagna Lodi)

Associação Pinhal Artes.

Mandala confeccionada em MDF e decorada com pintura.

Saiba mais!

O Enxoval é conhecido como um conjunto de roupas e 
acessórios para o uso em casa, que as mulheres tinham por 
costume confeccionar, antigamente, para levar consigo ao casar.

Fiz o enxoval de tricô para os filhos. A minha cunhada tinha 
uma máquina de tricô, ela me emprestou, fiz o enxoval, o jogo, 
acho que 3 completos eu fiz. (Liria Teresinha Sander)

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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4.7 Grupo de Mulheres Artesãs de Serra Alta

 O grupo surgir por volta do ano de 2010, 
motivado por uma instrutora que ministrou curso 
através do Departamento de Assistência Social 
do município. O Coletivo é formado atualmente 
por 12 participantes, que se reúnem uma vez por 
semana para produção e troca de experiências. 
A produção é comercializada voluntariamente 
por uma das associadas, em sua sala comercial. 
Entre os principais itens produzidos estão tapetes 
de crochê com diversos fios e barbantes, capas 
para garrafa térmica, jogo de guardanapo e sacola 
porta-prato feita em crochê, toalhas decoradas 
com crochê e pintura em tecido, casaquinhos de 
tricô, cuias decoradas com pedrarias.

Nós pegávamos, às vezes, num domingo de tarde, eu e uma amiga 
minha, a gente se visitava e já levava a sacolinha junto pra fazer crochê. 
(Dulce Maria B. Tonet)

Eu fazia crochê em casa. Um dia a Inês me convidou pra participar. 
Quando chegou a hora de se encontrar no grupo eu chegava tremer. 
Uma toalhinha de bebê foi a primeira coisa que eu fiz lá. Fiz, deu certo, 
vim pra casa, me animei, não via a hora de voltar pro grupo. (Liduina 
Ficagna)

Com o grupo a gente sai, vê outras pessoas, conversa, sempre tá vendo 
coisas diferentes. É muito bom. (Irene Girardi Veiverberg)

Grupo de Mulheres Artesãs de Serra Alta.

Cuia para chimarrão decorada com pedrarias.

Toalha decorada com crochê, pintura e fita.

O artesanato é descanso pra memória. Não precisa pensar besteira. E 
tem as amizades, os encontros. (Sueli Bottega)

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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4.8 Associação Profissional de Artesãos de 
Coronel Freitas

 A primeira ata da Associação data de 
11 de março de 1989. Participam da entidade 
atualmente 14 pessoas, em sua maioria mulheres 
da terceira idade. O grupo comercializa a 
produção em sala anexa ao Terminal Rodoviário 
do município. Os principais itens encontrados em 
exposição mostram trabalhos em tricô, bordado 
em chinelo, reciclagem de pneu, artigos em 
E.V.A, bordados com diversas linhas e tecidos, 
patchwork, bonecas de tecido (amigurumi), 
sapatinhos de crochê, capa para garrafa térmica 
e cuia de chimarrão, bolsa de tecido, cuias 
decoradas com pérolas, vasos de flores com tecido 
e massa corrida, ponteira de lápis em crochê e em 
tecido, tapetes de crochê, boneca de fios de lã, 
sacola porta prato, garrafas decoradas com linha.

É uma alegria fazer artesanato. Esqueço tudo. (Ana dos Reis Forte)

O crochê foi a mãe que ensinou. (Rosiley Salete Zatti Silvirino)

Associação Profissional de Artesãos de Coronel Freitas.

Saiba mais!

O Patchwork é um trabalho que consiste 
na reunião de peças de tecido de várias 
cores, padrões e formas, costuradas entre si, 
formando desenhos geométricos.

Garrafas decoradas com barbante cru.

Boneca de crochê. Boneca com fios de lã.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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Eu acho que quem faz artesanato tem sempre a cabeça ativa, 
sempre a cabeça aberta para coisas novas. (Simone Piccinin)

O artesanato representa muita coisa na minha vida. Tira tudo que é 
stress. Eu não consigo ficar sem fazer. (Irilda Rosalem Aschdamini)

Bichinho feito de crochê que atende pelo nome de “Amigurumi”.

Guardanapo de crochê. Roupa de boneca em espuma vinílica acetinada.

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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4.9 Associação Municipal dos Artesãos Sonho 
Brilhante de Nova Itaberaba

 O grupo surgiu em 8 de julho de 2003, 
data de fundação. Atualmente são 16 associadas 
que se reúnem para produção coletiva, uma vez 
por semana, e se dedicam a produção individual 
também. A entidade mantém com recursos 
próprios a Casa do Artesanato, em que as 
participantes se revezam para comercializar os 
produtos de maneira voluntária. Os principais 
itens produzidos pelo grupo são bonecas de 
pano, toalhas com bordado de fita, crochê, 
patchcolagem, bordado em ponto vagonite, vasos 
de cimento, pintura em tecido, chapéu de palha e 
crochê, casacos de tricô, tapetes de crochê, tiara 
com flor de cetim, tapete com fios de malha, 
sacola porta-prato de crochê.

Associação Municipal dos Artesãos Sonho Brilhante de Nova Itaberaba.

Toalhas decoradas com pintura, crochê, patchcolagem.

Cestaria com palha de milho.

Vasos de cimento decorados.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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O artesanato é uma sabedoria. A gente sempre vai 
lembrando do passado, do que a gente aprendeu. Do que 
a mãe aprendeu, do antepassado. (Idene Tecchio Agostini)

Para mim é tudo o artesanato. Se eu sento que não tenho 
visita, eu tenho que pegar o crochê. É uma coisa que eu 
amo. (Elza Malagutti Espanhol)

Eu sou muito ansiosa e a única coisa que me acalma é o 
artesanato. (Nilzete Maria Marocco)

Eu confecciono as bonecas que não tive na minha infância. 
(Marilene Lurdes Mendes de Medeiros)

Eu aprendi com a minha irmã mais velha, fazer crochê 
e tricô, e patchwork a gente fez curso aqui, e foi se 
aperfeiçoando. (Salete Zolet de Costa)

Tapetes de crochê.

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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4.10 Grupo Recanto da Arte (Delézia) de Novo 
Horizonte

 O grupo iniciou suas atividades no ano 
de 2012. A motivação surgiu entre as mulheres 
da comunidade de Linha Amazonas. Enquanto 
os homens se reuniam para jogos, as mulheres 
decidiram se reunir para produzir artesanato. 
O nome do grupo representa esse espaço de 
construção de saberes coletivos e de expressão 
artística, com homenagem a uma pessoa que 
sempre motivou o grupo, Dona Delézia Maria 
Marcuzzo Ghedini. 

 O Coletivo tem como principais 
produtos: sacola porta-prato de crochê, tapetes 
e guardanapos de crochê com diferentes fios, 
bordado com flores de fita, chapéu de palha, jogo 
de tapete com retalhos de tecido, sapatinhos, 
mantas, toucas e casacos de tricô, flores de palha de 
milho, terço de crochê com pedrarias, decoração 
em crochê para potes, pintura e decoupagem em 
potes de vidro, capas para garrafa térmica em 
crochê, bonecos em patchwork, sacola de crochê 
com a reciclagem de chapa de acetato (raio x), 
filtro dos sonhos.crochê, cestaria em jornal, 
adesivos de unha.

Artesã com tapete confeccionado em crochê.

Sacola confeccionada com reciclagem de chapa de acetato (raio x).

Grupo Recanto da Arte (Delézia) de Novo Horizonte.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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Saiba mais!

A Sporta é um tipo de cesta confeccionada 
com palha de trigo trançada e costurada.

Aprendi a fazer o chapéu com a minha mãe. 
E “sporta” de tudo. A gente tinha vontade de 
aprender alguma coisa, daí ela passou pra gente. 
(Lúcia Macali)

Artesã com chapéus produzidos a partir do trançado de palha de trigo.

Chapéu decorativo de crochê.

Eu tinha treze anos. Aprendi com as minhas tias, um pouco, o 
crochê, o tricô. A gente às vezes não sabia, pedia socorro pra elas, 
elas ensinavam a gente. Hoje em dia já tem o Youtube e tal, mas 
antigamente era de vó pra filha e pra neta. (Inês Macali Franzosi)

Eu aprendi com minha mãe, ela fazia crochê. Desde infância, sempre 
fazendo aquelas correntinhas de crochê. (Inelve Bernieri Galvan)

Eu sou do crochê. Aprendi um pouco com a minha mãe, depois foi 
com a cunhada aqui no grupo. (Silvana Strada Macali)

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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4.11 Associação de Artesãos e Artistas Plásticos 
de São Carlos

 O grupo iniciou suas atividades em 06 
de outubro de 2006, motivado pela organização 
de algumas artesãs do município, com o apoio da 
primeira dama e do governo local. Atualmente 
participam 40 pessoas, que produzem artesanato 
tanto individual, quanto coletivamente. Os 
principais itens produzidos pelo grupo são: 
bonecos em patchwork, artigos em MDF, 
luminárias em PVC, flores de E.V.A, tapetes, 
guardanapos e mandalas de crochê, polainas, 
cachecóis e toucas de tricô, capa para garrafa 
térmica, móbile com adereços de patchwork em 
feltro, bordados em ponto cruz e com flores de 
fita, artigos em lã como tapetes, palas e mantas, 
ornamentos em pedrarias, bordado com fita, pufs 
em madeira com banco bordado e em crochê.

Bonecos de tecido.

Associação de Artesãos e Artistas Plásticos de São Carlos.

A associação oferece oficinas pra gente se atualizar. 
Então isso melhora o trabalho, a autoestima e 
é uma ocupação, uma terapia pra mim. (Eloisa 
Faraco Werlang) 

Eu me formei em zootecnia. Na época de faculdade, trabalhava no 
laboratório de lã, aí aprendi tudo sobre fiação, tingimento, tecer, a 
tecelagem em lã. Então ali que eu comecei me apaixonar e ver que era 
realmente disso que eu gosto. (Carla Lieda Cezimbra Parra)

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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Quando mais jovem, a gente era sócia do 4S (grupos de jovens do interior) e ali geralmente tinha cursinhos. E alguma coisa 
das mães a gente também aprendeu, mas nosso aprendizado era na época da juventude. (Rita Margarida Dick Willms)

Depois que me aposentei, comecei isso como uma 
terapia. Não é assim uma fonte de renda, é esse 

intercâmbio que a gente faz. (Nair Johann)

Luminária em PVC. Ursinhos de lã.

Guardanapo de crochê.

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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4.12 Associação Lourenciana de Artesanato

 A Associação foi formada em 1 de julho 
de 1994, por um pequeno grupo de artesãos 
do município, que buscavam uma forma de 
comercializar seus produtos. A organização 
coletiva surgiu como alternativa para viabilizar 
a difusão do trabalho produzido e a venda. Para 
isso, o grupo alugou uma sala e regulamentou 
formalmente a entidade, sendo que alguns anos 
depois teve um espaço cedido pelo município. 
Atualmente o grupo possui 15 associadas. 

 A produção é realizada individualmente 
e comercializada, em um estande cedido pelo 
governo local, junto ao Centro de Comercialização, 
localizado na Praça da Liberdade. Entre os itens 
produzidos pelo grupo estão trabalhos em crochê 
como guardanapos, tapetes, capa para garrafa 
térmica, almofadas e toalhas com bordado, 
pintura, patchcolagem, pintura em tela, sacola 
porta-prato, tapete de fios de malha, sacolas feitas 
a partir da reciclagem de jeans, capa de vassoura, 
garrafas decoradas com barbante, sapatinho e 
fita de cabelo com renda e pedrarias, giramundo, 
terço de crochê com pedrarias, patchwork, 
sapatinho e toucas de tricô, colheres de madeira.

Eu amo o que eu faço. Eu amo ver meus 
trabalhos prontos, quando termino meus 
tapetes, assim, fico olhando, representa 
muito pra mim. (Salete Fontana de Brites)

A minha história com o artesanato é 
muito importante, porque eu tinha sete 
anos e a minha mãe fazia crochê e tricô 
pra fora, e nós éramos muito pobres. Então 
desde pequenininha minha mãe sempre 
incentivou eu e minha irmã a aprender 
o quê ela fazia. E aí eu comecei ajudar 
a minha mãe. (Estela Maris Aparecida 
Klein Perego)

Tapete confeccionado com retalhos de malha.

Associação Lourenciana de Artesanato.

Sacolas confeccionadas a partir do reaproveitamento de jeans.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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Quando saí do interior, vim morar na cidade, eu entrei numa 
depressão profunda, porque mudou a vida que eu levava. A 
Salete disse assim: - Você pega a agulha, barbante e tudo, 
e vai comigo que você vai sair da depressão. E dito e feito. 
Comecei fazer, comecei gostar, e estou fazendo até hoje. (Vera 
Lúcia Schneider Coloneti)

Participar do grupo é uma coisa assim que levanta a gente, dá 
um alto astral. É muito bom. (Vera Lúcia Schneider Coloneti)

Colheres de madeira.

IV - Rede de saberes e fazeres da FORMOSART
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V
RODA DE SOCIALIZAÇÃO DE SABERES

 Os artesãos, enquanto detentores de saberes e práticas da cultura popular, compartilham desse universo simbólico, 
com outras pessoas da sua geração ou que tem afinidade com suas práticas. Observa-se que as novas gerações, invariavelmente 
não compartilham desse universo simbólico, o que leva muitos saberes e fazeres a se dissolverem no tempo, com dificuldade 
de permanecerem vivos, nas práticas das gerações atuais. Dessa forma, consideramos importante pensar que “tanto a 
sociedade em geral quanto os artesãos precisam ser levados a refletir sobre o valor cultural de suas ações, seus fazeres e 
saberes” (LIMA, 2005, p. 20) e criar estratégias para difusão do universo simbólico da arte e do artesanato.

 Com a proposta de refletir sobre o valor cultural, das práticas cotidianas de tantos homens e mulheres no Oeste 
Catarinense, e buscando despertar nos artesãos locais a autoestima e o orgulho pelo conhecimento que possuem, transmitindo 
seus conhecimentos às novas gerações, foi realizada no município de Formosa do Sul, uma Roda de Socialização de Saberes, 
na qual mestres do artesanato local puderam compartilhar as formas de construção de conhecimento pelas gerações do 
passado, na transmissão de práticas e valores dentro do ambiente familiar.

 No encontro, as mestres do trançado 
de palha Sra. Aires Bresolin, Sra. Terezinha 
de Azeredo e Sra. Oliva Moreschi e o mestre 
da confecção de vassouras artesanais Sr. Celso 
Moreschi, tiveram a oportunidade de socializar 
conhecimentos, práticas e suas experiências 
de vida, para as crianças e jovens participantes 
do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos do município.

Conforme o sociólogo Rogério Proença Leite (2005, p. 36), o 
conhecimento integral do ofício, passando pelo plantio e todas 
as etapas de produção é uma característica importante no fazer 
do mestre artesão, pois “não existindo separação entre saber e 
fazer, entre concepção e execução, o artesão [...] se reconhece no 
produto social do seu trabalho”.

Dona Oliva explicando sobre a prática do trançado de palha.

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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V - Roda de socialização de saberes

Como eu era o mais velho, a mãe e o pai ensinaram, pois, 
alguém tinha que fazer. (Celso Moreschi)

Alguém tem que passar o que nós herdamos dos pais, porque ficar só pra 
gente não dá, um dia nós também vamos ir. (Oliva Moreschi)

Seu Celso demonstrando como seleciona a palha para as vassouras.

Dona Aires explicando sobre a confecção de chapéu de palha. Artesã costurando chapéu a partir do trançado de palha de trigo.

Eu ensinei pras minhas amigas, ainda quando eu era solteira. 
(Aires Troiani Bresolin)
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VI
OFICINAS DE TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTOS

Quanto mais a gente ensina; Mais aprende o que ensinou [...] Pois trocar vida com vida; 
É somar na dividida; Multiplicando o amor [...] (Filosofia Pura, Maria Bethânia).

 Na sabedoria da música, no conhecimento dos 
mestres artesãos, muitas formas de interagir com o 
mundo, e perceber a dádiva que é poder compartilhar 
o saber, a amizade, o carinho, o amor, que se leva no 
coração.

 Pensando em difundir conhecimentos, práticas 
e tradições, por meio deste projeto foram realizadas 
Oficinas de Transmissão de Saberes, conduzidas por 
mestres artesãs locais, tendo como público alvo crianças 
e jovens participantes do serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos do município de Formosa 
do Sul.

 Na condição de aprendizes, os participantes 
puderam conhecer técnicas como costura, crochê e 
bordado com fita. Nessa forma de aprendizado busca-
se dialogar respeitando o conhecimento de mundo, 
os saberes, valores e modos de vida dos envolvidos 
no processo, caracterizando-se como um processo de 
Educação Não-Formal. Adolescente aprendendo a utilizar a máquina de costura.

De acordo com a socióloga, Maria da Glória Gohn 
(2006, p. 29), na educação não-formal, “o grande 
educador é o ‘outro’, aquele com quem interagimos 
ou nos integramos [...] Há na educação não-formal 
uma intencionalidade na ação, no ato de participar, 
de aprender e de transmitir ou trocar saberes [...] 
Sua finalidade é abrir janelas de conhecimento 
sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas 
relações sociais”. 

Eu não tive a oportunidade de estudar, mas é tão bom a 
gente saber ensinar alguma coisa com as mãos. (Odete 
Cella)

Eu me achei importante. Dividir as coisas que você sabe, ensinar 
outra pessoa, isso pra mim foi muito bom. (Alorete Furlanetto)

Assim como eu aprendi, eu consegui passar para outras 
pessoas. É muito gratificante quando você ajuda uma 
pessoa. (Idalina Cella)

Eu me sinto bem ensinando os outros. Estou sempre disposta a 
ensinar. (Leni Eberle)

Arte e Artesanato - Expressões da cultura popular no oeste catarinense
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“Fazer terá sido a primeira e a mais humana das ideias […] Coisas 
feitas uma a uma, com inventividade, por pequenos grupos de pessoas 
que trabalham com as mãos enquanto se contam histórias, relatos orais 

que são eles próprios um jeito artesanal de partilhar experiências” 
(Mãos em obra, Daisi Vogel).
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