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Mais que produzir uma manufatu-
ra e incentivar a produção artesanal na
cidade, a Associarcos Artesanatos tem
como alvo a integração de todos os
artesãos de Arcos, inclusive os das
comunidades rurais.

Criada em dezembro de 2002 por
um grupo de amigos, a associação che-
gou a ter 25 associados, mas, devido às
diversas dificuldades que enfrentou,
hoje conta com 15. Eles produzem ar-
tesanatos de diversas naturezas: madei-
ra, biscuit, crochê, tricô, ponto cruz,
pintura, garrafas PET e palhas.

A presidente da Associarcos, Con-
ceição Miranda Borges, lembra que
foram cansativos os dois primeiros anos
porque não havia local apropriado nem
apoio financeiro de instituições públi-
cas ou privadas. “Admiro os artesãos

que perseveraram, porque foi muito
difícil. Eu mesma já pensei em desistir
várias vezes. Nos dias em que realizá-
vamos exposições na Avenida Gover-
nador Valadares, carregávamos todos os
objetos nas mãos e, às vezes, não ven-
díamos nenhuma peça”.

Entretanto, como quem persiste
alcança a vitória, a associação deu um
salto e se estabeleceu de fato na cida-
de. Além de cada membro pagar uma
mensalidade de cinco reais, uma loja foi
construída em um terreno doado pela
Prefeitura, onde são expostos e comer-
cializados os trabalhos dos artesãos. A
cada venda, 10% do valor da peça é
repassado para a Associarcos. Concei-
ção explica que na loja podem ser ex-
postos, temporariamente, trabalhos de
artistas que não sejam associados, des-
de que tenham um bom acabamento.

Para disseminar a produção artesa-
nal no município, a entidade está inves-

Associação de artesãos de Arcos
incentiva e promove cursos gratuitos
para a comunidade

tindo na promoção de cursos nos bair-
ros e também em instituições. Neste
mês, foram oferecidas aulas para os
integrantes da Sociedade Vencer, enti-
dade de apoio aos portadores do cân-
cer, e estão sendo ministrados cursos
para moradores dos bairros Cruzeiro,
Esperança e Esperança II, na Escola
Municipal Dorvina Teixeira Arantes.
Eles deverão ser encerrados em novem-
bro.

A Associarcos recebe uma verba da
Prefeitura para a compra de materiais
que serão usados durante os cursos. Os
alunos que tiverem bom rendimento
podem ter seus trabalhos expostos na
loja e também se associar ao grupo. No
mês de novembro, serão feitos “cursos
relâmpagos” gratuitos na sede da asso-
ciação, na rua 25 de dezembro. O local
fica aberto das 13 às 18 horas.

Maria Odete Ávila, uma das asso-
ciadas que faz biscuit, flores de meia e

Na loja da associação pode-se
encontrar peças artesanais de

diversas naturezas: biscuit,
madeira, crochê, tricô, ponto cruz,

pintura, garrafas PET e palhas
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crochê, convida todos os artesãos da
cidade a se integrarem a Associarcos.
“Vamos sair do anonimato e trabalhar-
mos juntos”.

De acordo com Conceição Borges,
os principais objetivos da associação
são gerar renda para os artesãos, des-
cobrir artistas arcoenses e ensinar a arte
manual. Para ela, investir no artesanato
é uma forma de se investir no turismo.
“Apesar da existência de muitos arte-

sãos na cidade, em Arcos as pessoas
não valorizam esse tipo de trabalho. O
interessante seria produzirmos material
suficiente para exportarmos, porém
ainda não sabemos como isso poderá
ser viabilizado”.

Os trabalhos dos artesãos da Asso-
ciarcos já foram expostos em Iguatama,
Formiga, Divinópolis e Belo Horizonte.

Trabalhos em madeira

Antônio Alves Campos é o único homem
da Associarcos e faz um trabalho diferenci-
ado com madeira macia. Ele utiliza a habili-
dade manual para construir vários objetos,
como dinossauros, mesas e cadeiras de en-
feites, borboletas e garrafas.

O artesão, que é caminhoneiro, também faz
réplicas de caminhões da Wolks, os quais fo-
ram apresentados na Festa do Caminhoneiro,
em Aparecida do Norte, em julho deste ano.

Antônio Campos conta que, na infância,
fabricava os próprios brinquedos e acredita
que sempre teve esse dom. Ele se integrou à
associação, por acreditar que a entidade é
uma maneira de formalizar o trabalho ma-
nual e, através dela, fica mais viável conse-
guir apoio cultural dos governos municipal
e federal. “É mais fácil crescer em grupo”,
comenta.

Apesar de produzir somente nas horas de fol-
ga, o artesão pretende, a longo prazo, dedi-
car-se mais à manipulação da madeira e criar
um ateliê ao lado de sua residência, onde po-
derá trabalhar e expor as peças que produzir.

Conceição Miranda Borges é a presidente da
Associarcos Artesanatos

Antônio Alves Campos, com
madeira macia, faz réplicas de

caminhões da Wolks e
diversos objetos de

decoração, brinquedos e
outros artefatos de utilidade


