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MINAS:
CORAÇÃO DE- OURO

EM PEITO DE FERRO



Á Assembleia IeqisIativ	do Fstido de

1in	o (overno de Minas Ieriis,

troves this	i:te1iiis de Esindo de Ue-

seiivolviineiilo I:conõrnico e (i(I1(i, Tec-

noloqii 1 iiiiio Superior, o Componha

de Sarwonienlo deMina ,,, í1 erois - Copasa

C O Selem \11 1 ol)reSenlohIl m IIxposiço

"\linos: : me:io de ouro (nil peito de lerro',

no penedo rIo 23 de março a	de abril

de 2010, na (joleria de Arte da Assembleia.



r4^l
	 1

a.

(1	E

elo

11!?IffT %)Øj/Y __

ruuul(	

:



: 1I+1

Na miturcio. ininerio.
\ils I1i('IOS do horricin, leito.

111111) I1OS leiriliti ritos. iiiiiii(iinos, edificações
e estrirtur as. \iotea ei paro a ar

\iiiias, iitoioi (irodiiÇ(i) IiiicIOil(iI de leiro.	 -
Montanhas de poesia, musica e di tuviato.

\ossa arte plwitd(1(i no mineiiu.

A expoSiçôo "Minas: coraçr) de ouro em peito
de lerro mostro a força e a ruela do mineral

que se transforma em esculturas, rilensilios
objetos, e mostra ainda a sensibilidade do

ulti ,1k1 ultesao que, nutri processo suirpieen-
dente e ci lalivu, nos revelo a transmiitoçõo da

severidade do ferro em obras de imite.

\eu a delicadeza de uma quase renda em (erra	 -'
naval nas obras de Pedro Mirando, d: iiqeis

leves peças de 1 fli 1-anuiu, ii imponencio do 1)01
N(!inre da Cooperativa 1)edo (te (jenle, o expies-
sionismo mias liujuras de sucatas de iiijlomoveis
rie VaIdim	eiuJio, os qraiuules insetos te Mõrcio

1 emreirj, o 1 ortoleta dos mni'mscaras de Cibele	 -.	 .hiettm-drin. oimiovumnento dos escultor is do
Rirjo e a qraço rios peças de Fuzzo Wunqi-d rios

O	 .iuus:ituo e ettuu:uuuiva, tirante tio (atei ilitistiCü.
-

Itlia Fuusta de jrisoliu - Curador
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Convidado por O. Pedro II para criar uma
escola de minas no Brasil, o enge-
nheiro francês Claude Henri qorcelx neo
demorou a encontrar o lugar , adequado
para lmplanté Ia: a imperial Cidade de
Ouro Preto, capital da Provindo de Mines
qerois. Provindo que, na esteira da ml-
neraçeo de ouro, começava a revelar
lambem suas grandes reservas de
minério de ferro. Especialista no assunto,
qorcelx criou a frase que, com o tempo
passaria a definir economicamente o Es-
tado, por suas fontes históricas de rique-
za: "Minas: coraçeo de ouro em peito de
ferro".

A extraçeo e o transformaçeo do minério
de ferro expandirem-se, geraram uma
sólido e dlversIflcda Indústria e consti-
tuem hoje um dos pilares da economia mi-
neira. Tiveram também forte Influencia no
desenvolvimento dos nossos municípios e
na lormaçao da nossa cultura. O poeta
Carlos Drummond de Andrade definiria
essa herança em -Confidencia do ltabi-
rono": "Por isso sou triste, orgulhoso:
de ferro. Noventa por cento de ferro nas
calçadas. Oitenta por cento de ferro nas
almas'.

O escultor Amilcar de Castro traria um
novo olhar sobre o metal: sua dureza,
peso e solidez podem dar origem a múitl-

pias formas e sentidos. Sem perder seu
"caráter-. o ferro pode transmitir leveza,
evocar símbolos e emoções. Uma de suas
mais expressivas esculturas, instalada no
Hall das Bandeiras desta casa paro mar-
car a IV Constituinte Mineira e o bicen-
tenúrio da Inconfidência, é uma exaltação
o Minas, numa inconfundível recriaçeo do
triénguio da liberdade.

A sensibilidade e a poesia de Amilcar e
Drummond esteo presentes nas obras dos
artistas que, explorando o ferro como
matéria-prima, usando suas característi-
cas para expressar sentimentos e cria-
tividade, compõem a exposlç8o "Minas:
coroçflo de ouro em peito de ferro".
realizada paro comemorar o Dia Na-
cional do Arteseo.

A Iniciativa, concretizada graças
a parceria estabelecida entre a As-
sembleia Legislativa de Minas qerais,
os Secretarias de Estado de Desen-
volvimento Económico e Ciência.
Tecnologia e Ensino Superior, a Copasa
e o Sebrae/Mq, traduz um compromisso
permanente do Parlamento com o cul-
tura é os artistas mineiros, particular-
mente com os que se dedicam ao arte-
sanato. manlfestaçao popular que tanto
contribui poro a projeçeo de Minas no
Pois e no exterior.

Deputado Alberto Pinto Coelho
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas qerais
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Um dos primeiros desafios da Superintendência
de Artesanato, criada no qoverno Aécio Neves no
êmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico; Foi proporcionar condições para que
o. setor pudesse mostrar a sua Força no con-
texto da economia do Estado, principalmente sob
O: aspecto da geração de emprego e renda para
milhares de mineiros,

qerador de riquezas através da explosão cria-
tiva, transformando em arte a matéria-prima que
lhe este mais próxima, o artesão necessitava de
uma homenagem especial. Assim, inserir o Dia do
Artesão dentro dos festejos comemorativos do
Estado e uma constatação e o certeza de que o
nosso artesanato é a demonstração viva da iden-
tidade cultural de Minas, uma atividade que se
consolidou, definitivamente, no cenário da cultura
nacional.

Estamos no sétimo evento alusivo ao Dia do
ArtesSo com a :certeza do dever cumprido
através de parcerias fundamentais.

Os dois primeiros eventos aconteceram no Pala-
cio das Artes, desaguando, em seguida, na ale-
ria de Arte da Assembleia Legislativa do Estado
de Minas qerais, com a qual Foi firmada uma
carta de Intenções para que o acontecimento in-
tegrasse, oficial e definitivamente, o calendário
de comemorações culturais do Leqisiativo.

Assim, a cada ano, foi dada ênfase a um setor do
artesanato, no dia 19 de março data consagrada

Sôo José, padroeiro dos artesaos; da failh
dos trabalhadores manuais.

São José, especialista em trabalhos com madeira.
dedicou sua vida à obra que realizava com
Imenso prazer. Na Interpretação do escritor Bar-
tolomeu Campos Queirós, "ao adotar o: Filho de
Deus e lhe ensinar o ofício de carpinteiro, Jose
se faz Pai de todos nós".

Almejando que este caminhar floresça e amplie
os horizontes de Minas nos próximos anos,
registramos aqui as homenagens carinhosamente
realizadas dentro do nossa missão de divulgar o
artesanato mineiro.

'•j iL3



• 2004	 2005
	 200

Poesia no barro	 Sao J(	'0 Artesão	Água é ouro. ArteSanato e riqueza de Minas
Curadoria de Flávio VignoH:	E: Curad	de Bartolomeu	Curadoria de Ana Amélia Diniz e Momeila
e Heloisa Trindade	 Camp	ieirôs	 Dornelies

2007	 2008
Barro: um sopro0 vid
de vida e arte	 !:: Cur&
Curadoria de Eril Fantini 	ijued

Ë Importante ressaltar o nosso agradeci
este sonho possível, contaram esta hlst

• Sem medo de errar, dizer 4ue o coletivo
que so os caminhos de MII6S, trevessi
dos: Ms soada a hora da ação, o mm
impétuosidade dos fenõmeos sísmicos
rasga os céus, inova a ciência, aprImor

:. 2009	 2010
Brasil	 Pedrs de Minas	Minas: coraçeo de
e Cludlo	Cur.eiorlé	 ouro em peito de ferro

' Jorge Raggi	 Curadoria de Itália grisolia

ento a todos os parceiros e apoladores qu, de meos dadas, tornaram
Ia de arte e festejaram com emoçéo a Mitos artesa.

receita e meta fundamental, caminhar prgzeroso, nesta estrada real,
de mineiros que, nas paIavrs de Tancredo Neves, assim s8o defini-
rose agite, neo teme surpresas e as sues arrancadas conservam a

ele desafia as Intempéries, enfrenta o patíbulo, planta instituições,
a arte, planta cidades, prega e faz revoluções".

Secretaria de Estado de DesenvoivImeito Econômico de Minas gerais



A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensiflo SúperiOr,
na edição 2010 do Dia do MIasSe, comemora 8 anus do qoverno
ÃécIo Neves de realização e lnduçêo de programas e prOjetos
de base tecnológica inéditos, voltados para a capacitaçflo da
produçao artesanal, para .a valorização e fortalecimento com-
petitivo do artesanato mineiro de base mineral, em suas várias
expressões, e para a geração de renda e trabalho decomuni-
dades envolvidas com essas atividades.

Os projetos dedicados ao artesanato e O produçêo artesanal
neste período estiveram vinculados aos seguintes programas
liderados pala SECTES: Rede das Tecnoloqius dos Minerais. Polo
de Excelência Mineral e Metalúrgico e Plataforma de POlos de
inovaçao. Uma premissa básica em Lodos os desenvolvimentos
que contemplavam o artesanato e a produção artesanal foi o
respeito é cultura artesanal e é propriedade artística. cultural
e popular pelas intervenções tecnolóqicas.

Iniciativas, realizações e temas de destaque contemplados
pelos programas e projetos referenciados acima ;s8o:
o PROEMAS no Médio Jequitinhonha desenvolvimento de
melhores condições da queima para aumento da resistência
mecénica das hõnecas decattalCa do NOrte 'dá Minas. a Insto-
kçêõ da OficIna Escola de Cerêmico Artístico e de Mesa no
CVT - Centro Vocacional Tecnológico de Salinas. Simpósio de
TecnOlOgias para a Produçéo Artesanal é Identidade CuÍtúrai.'
crlaçao e monlagem do CIPA Centro de Tecnologia paro a
Produçaa Artesanal em assoclaçéo com a Universidade Federal
de São João dei Rei Curso de reduaç0o de Artes e allclos na
Universidade Federal de São João dei Rei desenvolvimento do
APi - Arranjo Produtivo tocai de Pedra-SabSo, Instalação da
UNIT - Unidade de Inovação Tecnológica de gemas e 'Joias de
TeÔflló Otoni, Instalação de Oficina Escola de Tecnologia para a
Produçêo Artesanal da Unlvérsldade Federal de São João dei-
Rei Labõratórld de Cerêiútce Social dá Universidade Federal de
Sêo JoSo dal-Rel, Prójeto dá Pesquisa  Extenséo de Contaria
na Universidade Federal de Ouro PÏ'éto, 1 Encontro internacional
de Arte Cerêmica da Escola quiqnard instalaçao de 30 Fornos
Catenérios em Comunidades de Cerémico Popular de Utensílios
e Decorativos do Norte de Minas i realização do CONTAF 2010
em 500 João dei-Rei Congresso Nacional de Técnicas para es
Artes do Fogo. exposiçao e Inventário de projetos de proteç0o e
valorização do artesanato mineiro dentro do Qeopark do Duedri-
létero Ferrífero.

O Polo de ExcelCnçla Mineral e MetaIirgico, lançado em outu-
bro de 2001 pelo governador Aecio Neves e pelo Secretário de
Estado Alberto Duque Portugal, desenvolve, em ritmo constante
e continuo. ,o prospecçêo e Indução de oportunidades de valori-
zaç0ü do artesanato mineiro de base mineral nos O plalofgrmas
regionais de atuaçao do Estado de Minas terais como estratégia
de sustentabilidade e responsabilidade social do Programa.
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Muito lemos ai
em que pss
cenas queno
Minas qeris.

)rendido ao longo dos 01 mos anos
stamos a Integrar e re4e de par-

uniu é Assembleia Legislativo de
é Secretaria de Estado de Desen-
mõmico e ao Sebrae napromoçéo
em ao Dia Nacional do Artesão.dessa

O prlmeir
dade ent
do nosso
que mar(
nos mosi
por acasi

dade e 1H
neiro por
nada, ac
de Jesus
Facilidade.
barro, mo
tirar do
trabalhar
está perm
desafios d

Isso, nós
mas no ii
nos perm
Continente
e a todos
o mais tu
tureza, qu
a clareza
za esculpi
patxéo col
tantos mli
na nossa
nosso cor

pkendizado foi a coincidenteproximi-
data tão Importante do ID de março
ao José Artesão com o 22 de março
o Dia Internacional da Água. O tempo
u que essa proximidade no se deu

s isso refletindo sobre a tenaci-
rerança do Santo Arteséo, marce-
FissSo, que ousou, ante de mais
o desafio de tornar-se pai adotivo
o. Hoje entendemos isso com mais
m ousou o desafio de trnsformar

e ate mesmo ferro em arte, de
io da alma a inspiraao para
tantas e surpreendentes formas,

itemente pronto a. aceltaç todos os

e trabalhamos com égua aprende-
;o dia-a-dia, cuidando dajueia que
a vida, a égua nossa de todo dia.
conteúdo, a égua se mistra a tudo

tocando ei modUlcun*lo, tonando-se
rtante agente transformador da na-
:e, uma artesa. isso enxergamos com
minas, uma obra de arte da nature-
pelas éguas com a mesma Força e

q,ie José trabalhava a madeira e que
nós trabalham o ferro tão entranhado
ia como a égua está entranhado no

:

'1
A mensa
mento a
dade de
devemos
sanslhllk

fflcrdo
Diretor £

Ia Copasa, portanto, é de agradeci-
que nos permitiram a oportuni-

ider com os nossos arteséos que
a cada dia fflals deterrnlnaçéo e
para cuidar: tI+ nossas qUas.

to SlmÕe Campos,
mte da Coposa
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AS FORJAS DA
ARTE POPULAR

Pela sétima vei consecutiva, o (joVernO
de Minas (jerais, a Assembleia teqislauva
do Estado de Minas Çerais e o FBíAE-M(
celebram o lua do Artesão, este aFio em
urna exrlosiçan que mostra o talento secu-
lar da (lente mineira na piudiiço de peças
artesanais, objetos, utensílios dumesticos
e de decoraço com a manipulação artusti-
ca do ferro. Bem antes das pioneiras lo-
bricas do iiietal no Brasil, instaladas pelos
tendarios Banuo de Eschweqe e Intendente
Cmara, no inicio do século XIX. os minei-
ros ja lorjavam o ferro e o transformaram
numa das pFinCiI)aiS materlas-primas do
artesanato do Estado.

Num processo de constante aprendiiado,
sempre criando, inovando e desenvolvendo
novas tcnicas. os artesãos iíI(;orporararn
o lerro a construço de valores, mani-
lestaçües r:ulliir'ais, costumes e comporta-
mentos tipicos da qente mineira. tjrandes
artistas e artesos anónimos desatiaraiji
as limitações tecnoloqicas, nu produção
(le canilelal)los, Iocheiros, lustres, trincos,
techaduias, (hIhIddiças e chaves das co-
loniais iqrejas de Minas.



Esses objetos de fé inspiraram outros ar-
tistas e o ferro ganhou outros usos, na
iabricuçro de trempes para o fogão a
lenha, o mais importante equipamento da
coiinhu nuneiru, panelas, peças de arte e
(lec(waçõo, cuja originalidade conquistou
o mundo.

Símbolo da identidade cultural de um povo,
nas marcas de história, arte, ancestrali-
dade, atavismo, conhecimento e costumes,
o artesanato estõ sendo consolidado como
expressiva atividade económica e social
do Estudo. Jú apoiando o setor desde
UPII, com ações de cupucitaçõo técnica e
qerencial, o Sebrae-M(j participa do esforço
de abertura de mercados pelos ar tesos,
pura esti ruo lar a melhoriaorin da qualidade
de vida das comunidades, o qeruçõo (le
renda e o criaçõo de empregos.

As iniciativas de permanente utuuli,açôo
do Catálogo de Artesanato Minas (jerois,
aplicação de novas tecnologias, busca de
inou(;õ(J, credito, atendimento e inlonno-
ça(i ja alcarrç:aruin 4,5 mil urtes'os de 300
r:idudes e seio dinamizadas em ?.010.

Roberto Simões
Presidente do Conselho Ileliberotivo
do Sehrue-Mlj
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Eril Frinlini

Fuzzo MngIe

MrcIo Ferrelra

Pedro rua

Waidir Sérqio
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