
As mulheres de
boíadeiros, do Mato
Grosso, aumentam a
renda e a auto-estima
com a produção de
biojóias, como
pulseiras de chifre

Feitas com sementes e madeiras, as jóias
de materiais orgânicos deixam a floresta e
avançam pela cidade. A textura e o brilho
branco da jarina, uma das mais nobres,
transformaram em "marfim vegetal" a pal-
meira cabocla. O açaí salta das mesas ener-
géticas dos surfistas e passa a enfeitar cola-
res, pulseiras e brincos com seu jeito de
feijão rajado. Sementes e lascas do jatobá
viram entalhes geométricos nas mãos arte-
sãs e compõem com ouro ou prata jóias que
podem custar até RS 2 mil.

Jóias com sementes e madeiras brasilei-
ras fazem sucesso em exposições interna-
cionais desde os anos 8o. Mas os comprado-
res brasileiros, um pouco por ignorância e
um pouco por preconceito, só deram valor
às peças bem mais recentemente, quando
elas começaram a surgir nas vitrines dos
shopping centers. O design, bonito e apu-
rado, trouxe ergonomia e inovação ao tra-
balho artesanal. A prata e o ouro que en-

tram nos detalhes e fechos agregam valor e
colocam as biojóias na prateleira de cima
das lojas. Estão lá peças como o tucumã da
Amazônia, a sucupira vermelha e amarela, o
roxinho, o louro faia e a muiracatiara ao
lado de muitas outras de nomes indígenas e
incrível diversidade.

Jóias feitas com materiais orgânicos po-
dem custar algo equivalente a algumas simi-
lares com gemas. "Na história da civilização,
jóias significavam ostentação e hereditarie-
dade pelo uso de materiais nobres", diz a
artista plástica e joalheira Sandra Frias. "Mas
o novo conceito valoriza a biodiversidade
natural e étnica, além do design. E esse é o
segredo da sua universalidade." Desde a dé-
cada de 8o seu trabalho corre galerias e
museus da Europa e dos Estados Unidos.
Ela trabalha com jarina há 17 anos. "E a
semente mais utilizada e valiosa do mer-
cado, não é quebradiça e é mais fácil de tra-
balhar. Depois de seca, fica extremamente



dura, permite muitos polimentos e absorve
facilmente os corantes", explica ela.

Da imaginação da designer de jóias pau-
listana Beth Tokitaka saem tesouros esté-
ticos com temas indígenas, africanos e o-
rientais. Colares, pulseiras, broches, brincos
e braceletes unem metal a fibras, madeira
e penas. O começo de tudo foi um convite
para participar de uma exposição em que
ela decidiu apostar no resgate cultural e
em materiais naturais. Hoje, suas coleções
emprestam ícones da etnia Paresi, do
Mato Grosso, como instrumentos usados
para furar nariz e orelhas utilizados em
colares e broches. Algumas peças usam a-
roeira; outras são feitas com lascas, bolo-
tas e tiras do tronco do tucumã. Penas
brancas, negras e coloridas, fornecidas
pela Artíndia, da Funai, adornam brincos
bem diferentes dos que se vêem em barra-
quinhas de feiras de artesanato. Podem
custar R$ 400.

A valorização do que fica pelo chão da
Amazônia e do sertão brasileiro, surpre-
ende os habitantes locais pelo interesse e
pela possibilidade de produzir renda com
algo até então descartado. É o caso das mu-
lheres de boiadeiros na região de Tangará
da Serra, no Mato Grosso, estimuladas por
um projeto que nasceu em 2001. A história
começou com a idéia de Angela Carvalho,
proprietária da Fazenda Arca, a 250 quilô-
metros de Cuiabá, de transformar um está-
bulo desativado em um núcleo de produ-
ção de biojóias.

O nome do Núcleo Produtivo de Semen-
tes Pacová, que no primeiro ano já reunia 20
mulheres, vem de uma bananeira comum na
região. Cursos de design, montagem, ade-
quação de preços e comercialização foram
oferecidos pelo Sebrae do Mato Grosso.
Ali, sob a estrutura de toras das antigas
baias e com a ajuda da irmã de Angela, a
designer Fernanda Carvalho, surgem cola-

A designer Beth
Tokitaka cria tesouros
étnicos, como o colar
de discos de couro
e tucumã

res, pulseiras, brincos e cintos que mesclam
sementes a couros e chifres.

A primeira integrante do núcleo, Luci-
lene Firmino Melo, a Lene, ensina o que
aprendeu às companheiras e o artesanato
com sementes virou opção para o sustento
dos filhos. Até o surgimento do núcleo, ela
cuidava da casa, das três filhas e do marido,
o boiadeiro itinerante Antônio Ferreira
Malaquias. 'Antes eu dependia do marido,
hoje tenho meu dinheirinho. Também en-
contrei outra família entre as companheiras
do núcleo, pois a minha ficou em Roraima",
conta Lene, hoje responsável pelos pedidos
e controle de qualidade das jóias naturais.

O aumento da auto-estima, efeito para-
lelo à geração de renda e à possibilidade de
integrar um grupo criativo, contagia as arte-
sãs e suas famílias. Nos últimos dois anos,
também os jovens começaram a ser intro-
duzidos ao ofício. "O boletim escolar posi-
tivo é uma das condições para a permanên-



cia no trabalho artesanal, que já inicia os
adolescentes na ourivesaria", conta Angela
Carvalho. Os aprendizes precisam estar ma-
triculados, comparecer às aulas e ter bom
aproveitamento escolar.

O Núcleo conta hoje com 25 pessoas e já
viu a produção inicial de 250 peças mensais
dobrar - em momentos de demanda forte
chega a mais de mil peças por mês. As
mulheres, que têm carteira assinada e rece-
bem alimentos, tiram em media R$ 450
mensais, o mesmo que seus maridos na
labuta de tocar a boiada. A revenda em São
Paulo e no Rio de Janeiro ocorre em pon-
tos como a Osklen, Cores do Brasil, Mun-
daréu e lojas do Museu de Arte Moderna.
Colares custam entre R$ 100 e R$ 300,
pulseiras saem por cerca de R$ 50. Na loja
do Corcovado, as biojóias do Mato Grosso
atraem turistas do mundo todo e, recente-
mente, as peças da Pacová começaram a
ser exportadas para o Japão, Inglaterra,
França e Grécia.

A miscelânea que surge da recuperação de
resíduos naturais, a beleza das peças e o
caráter social da produção tem feito su-
cesso. "O trabalho é fruto da alquimia entre
traços indígenas presentes no Mato Grosso
e o design com tendências da moda", diz a
consultora de moda Glória Kalil, que visitou
o Núcleo em 2002.

Mas no território da chamada Amazô-
nia Legal, o Mato Grosso não é o único a
dar flores, frutos e sementes para estes
novos acessórios. Jarina, açaí, tucumã e
paixubão vêm do Acre, coletados em di-
versas áreas dos índios Apurinã, e são
transformados em jóias pela designer pau-
lista Débora Laruccia. A parceria com os
nativos envolve troca de conhecimentos:

para que o produto final saia como manda o
figurino, Débora orienta a padronização de
formas e medidas das sementes, enquanto
aprende como os Apurinã aproveitam re-
cursos da floresta. Depois, o material arte-
sanal é adequado às exigências do mercado
consumidor com desenhos inovadores e
acabamentos em prata.

O trabalho começou em 2001, quando
Débora mostrou as primeiras jóias em uma
exposição de design nacional. Na seqüência,
durante o megaevento AmazôniaBr (que em
2002 ocupou todo o Sesc Pompéia, em São
Paulo, e em 2004, o Espaço Tom Jobim, no
Jardim Botânico), os índios Apuriná vieram
a São Paulo e ao Rio e as oficinas de confec-
ção de adornos trouxeram divulgação, uma
renda de mais de RS 25 mil a cada mês de
exposição e clientela urbana. O trabalho
mais recente da designer é feito em con-
junto com os índios Zoe, do Acre, e inclui
pulseiras feitas de ouriço da castanha-do-
brasil com aplicação de prata. "A idéia é
transmutá-las em objetos preciosos com uso '
de ouro e outros materiais de alto valor",
conta. As biojóias de Débora serão vistas em
Paris, no Palais de la Découverte, em expo-
sição da agenda de eventos do ano do Brasil
na França.

Para que o caminho da riqueza amazô-
nica conquiste consumidores estrangeiros
acostumados a escutar mais notícias sobre
devastação do que sobre o aproveitamento
positivo da floresta, as biojóias ganham sta-
tus se vierem com o aval de um selo verde.
Além disso, certificados de manejo florestal
dobram o preço das jóias no Brasil e lá fora.
As peças da linha Do Lixo ao Luxo, da
carioca Virgínia Moraes, feitas com refugo
de espécies pouco conhecidas, estão entre

Abaixo: sobras de
madeira, como o pau-
amarelo e a sucupira
vermelha, são
reaproveitadas na
concepção estética
de Virgínia Moraes;
a jarina ganha formas
surpreendentes, como
o anel-coqueiro, de
Sandra Frias



as primeiras jóias a receber o selo do FSC, o
aval internacional para madeira certificada
do Forest Stewardship Council, uma rede
que opera em mais de 34 países. "O selo de
certificação abre portas no mercado inter-
nacional. Mostra que não estamos traba-
lhando com espécies em extinção, como o
jacarandá e o mogno", diz a artista plástica
e ativista.

Um anel de Virgínia Moraes ganhou, em
2003, o primeiro lugar no concurso Inspi-
red By V&A Collections, organizado pelo
Victoria & Albert Museum, um dos mais
famosos museus do mundo, conhecido pelo
rico acervo de moda e acessórios. O anel
VM FM, feito de prata e madeira de roxi-
nho, lembra a frente de rádios art déco dos
anos 30. As jóias de Virgínia, vendidas na
Empório Brasil, em Ipanema, podem che-
gar a R$ 800, dependendo da sofisticação e
do metal utilizado. Outro trabalho dela, o
pente de cabelos Floresta - com forma de
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cocar indígena e montado em ouro, roxi-
nho, muirapiranga e angelim-pedra - foi
classificado no AngloGold Designer Fórum
Brasil de 2004. O concurso, organizado
pelo braço brasileiro da AngloGold, uma
das maiores empresas que comercializam
ouro no mundo, é um estímulo ao surgi-
mento de novos talentos.

Mas assim como as pérolas, que "mor-
rem" se estiverem em contato com perfu-
mes e sabonetes, as biojóias correm o ris-
co de germinar e mofar se ficarem em
locais fechados e perto de água. Antes de
ir para o ateliê, o material seca em local
arejado durante um mês. O processo que
se segue inclui limpeza e hidratação com
óleos vegetais à base de amêndoa ou cra-
vo: Verniz náutico dá acabamento nas
madeiras e sementes e o polimento pode
ser feito com as mesmas massas usadas
para prata e ouro. Depois é só guardar na

Os colares da designer
Débora Laruccia
mesclam sementes
como o açaí a detalhes
em prata

caixinha de veludo.

Fonte: Estampa, ano 4, n. 24, p. 35-38, abr. 2005.




