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Nesta página, habitante local com uma das peças da

nova coleção em prata, que fará parte de uma grande

exposição em Moçambique, reunindo todos os traba-

lhos artesanais das diferentes regiões 
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EXPORTANDO KNOW-HOW

Acima, flores em prata, resultado da orientação dada pelo grupo de designers brasileiros na África. Abaixo, região de Cabo

Delgado, norte de Moçambique, vendo-se a vila (foto à esquerda) e a ilha Ibo, ao fundo da foto à direita

Experiência brasileira transplantada para a África. É esta a mais recente

façanha do grupo de designers liderado por Renato Imbroisi. Reconhecido e

apreciado, o design brasileiro de raiz artesanal, aquele baseado em culturas

ou fazeres populares locais, já é sucesso – e não só no Brasil (veja ARC DESIGN

33). Agora, a convite de Fundações que atuam em Moçambique, esta capaci-

dade de criação e transformação chegou a outras partes do país
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Nesta página, habitante local com uma das peças da

nova coleção em prata, que fará parte de uma grande

exposição em Moçambique, reunindo todos os traba-

lhos artesanais das diferentes regiões 



Na página ao lado, um dos locais de trabalho dos artesãos. Acima, à esquerda, colar fotografado no corpo do próprio artesão; na sequência,

o brinco tem desenho diverso, mas sempre realizado com fios de prata trabalhados. Abaixo, a partir da esquerda, a fundição na forja, os

instrumentos para o arremate e detalhe de colar

A região da província de Cabo Delgado, ao norte de

Moçambique, quase divisa com a Tanzânia, foi o local

onde a equipe de brasileiros, com orientação de Rena-

to Imbroisi e outros especialistas, começou a atuar.

Com três materiais básicos, algumas tipologias escolhi-

das, e diversas comunidades, realizaram trabalhos em

grupo, visando agregar valor ao artesanato que, por

tradição, já exerciam. Prata, madeira e palha são os

materiais que ARC DESIGN selecionou para mostrar o

exímio trabalho dos artesãos moçambicanos.

Na ilha de Ibo, a equipe brasileira atuou com duas

comunidades que há mais de 200 anos exercem o ofí-

cio de ourives. As criações partiam sempre de fios e

seu desenho era tosco. Mas, se na região havia fartura

da prata, hoje ela escasseia e os artesãos derretem

moedas e peças antigas! Com o preço atual da prata,

era preciso agregar valor às peças. Assim, conservando

a tradição local dos fios, a equipe de designers

brasileiros propôs – aos artesãos da Ourivesaria

Moderna e da Fortaleza – a criação de outros desenhos.

Trouxeram do Brasil mostruário de diâmetros de

anéis, lixas finas para acabamento e pouco mais. A
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comunidade ainda conserva e utiliza seus antigos

instrumentos de trabalho. Foram criados 60 modelos,

divididos entre os dois grupos, gerando colares, pul-

seiras e anéis.

O trabalho com a palha seguiu a mesma filosofia: par-

tir de técnicas do artesanato tradicional e recriar, com

o olhar voltado para o presente e para o mercado. A

artesã e empresária Rose Mendes e o professor Hisako

Kawakami, especializado em tingimentos vegetais,

ambos de Brasília, se uniram à equipe. Em julho de

2006 fizeram a primeira visita à comunidade de

Guludo, em Palma, situada na divisa com a Tanzânia, e

em outubro do mesmo ano passaram a residir no local. 

Trançar a palha, o dia inteiro, mesmo enquanto anda-

vam no caminho para as roças, era tudo que sabiam fa-

zer. Poucas sabiam criar desenhos, e o tingimento era,

quando realizado, apenas em uma cor. O desenvolvi-

mento dos novos artefatos em palha ainda está em fase

inicial, mas já são diversas as cores e os desenhos, nas

longas tiras trançadas que, quando unidas, formam

grandes tapetes ou outros objetos. 

Acima e abaixo, mulheres da região de Guludo, na fronteira com a

Tanzânia, onde todas apenas trançavam longas tiras de palha, sem

tingimentos: hoje a comunidade tinge os fios, une as tiras e produz

grandes esteiras coloridas

Ao lado, colar feito em argolas de palha trançada a partir

da orientação dos designers brasileiros e, no detalhe

acima, o colar ainda em produção

Com o ébano, ou pau-preto, madeira africana duríssi-

ma – que já deu origem a máscaras famosas, inspirado-

ras de uma geração de artistas como Picasso –, hoje os

nativos fazem esculturas que traduzem o entorno da

região. Na cidade de Pemba, capital da província de

Cabo Delgado, os brasileiros encontraram a tribo

Makondo, habilidosos artesãos da madeira. E foi esta

maestria no entalhe que inspirou a nova coleção de

objetos. São, por exemplo, colares, que também repro-

duzem animais, mas suas dimensões são mínimas. O

material é de reaproveitamento das sobras de entalhes,

e a precisão no desenho dos detalhes de cada animal,

um trabalho realizado a canivete, é inacreditável.

Essa exportação brasileira de know-how não é única

no mundo. Já existem outras ONGs que se dedicam ao

desenvolvimento de populações carentes, a partir do

artesanato, contando com a colaboração de designers

europeus famosos, como é o caso de Tord Boontje e

Hella Jongerius. Um trabalho coordenado que, graças

à associação com outra ONG, resolveu os problemas

da produção em série e da distribuição. No Brasil, os
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Acima, pulseiras em pau-preto, ou ébano, com desenhos de bichos: trabalho da tribo Makondo, no povoado de Pemba, capital de

Cabo Delgado, Moçambique. Abaixo, colar com toda a fauna da África, em miniaturas de cerca de 4 cm, e exemplos de girafa, por-

co-espinho e bode
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caminhos ainda são “emperrados”, mas transferir,

exportar nosso know-how é um bom começo.

“A África negra não é um lugar único, ela apresenta

tantas diversidades como um grande continente”,

comenta o designer e fotógrafo gaúcho Lucas Moura,

morando há um ano em Moçambique em função dos

projetos que registrou. Ele agora volta ao Brasil, ainda

sob o impacto dessas novas culturas com as quais con-

viveu – algumas se reorganizando depois do período de

revoluções pela independência, outras ainda em estado

tribal. “Volto impregnado por essa vivência, pronto

para traçar, por meio do design, um caminho de mão

dupla com a cultura africana.” ❉


