
 

ARTESÃOS E ARTESÃS 

 

Maria Odete de Meneses, conhecida artisticamente por Odete 

Bordados, nasceu em 4 agosto de 1977, no município de Moita Bonita/SE, onde 

vive até os dias atuais.   

Há anos, a artesã iniciou seu trabalho através da arte do crochê. Ao longo 

do tempo, a mesma começou a interessar-se por outros artesanatos, pois, notou 

que pela ampliação e aperfeiçoamento deste ofício poderia conseguir uma renda 

familiar. Foi a partir daí que começou a trabalhar com pinturas, flores com fita, 

vagonite, bonecas de pano, laços, chaveiros, cestas, toalhas infantis, 

lembrancinhas para festas, dentre outros.  

A seguir minha conta no instagram: @odetebordados.  

  



Juliana Meneses de Jesus, nasceu em 6 de agosto de 1985, 

natural do município de Ribeirópolis/SE, reside no povoado Arisco - Moita 

Bonita/SE, há cerca de 5 anos. A artesã trabalha com artesanato em crochê, e 

iniciou-se nesta arte ainda na infância, quando tinha apenas 8 anos de idade. A 

mesma relata que aprendeu o ofício com a ajuda de uma prima que, segundo 

ela, foi quem a inspirou e a incentivou.  

A crocheteira diz sentir-se realizada na profissão, e ressalta que o fazer 

crochê não é tão simples quanto pensam, pois, por ser um trabalho minucioso, 

feito ponto-a-ponto, requer uma concentração redobrada na confecção das 

peças. Para ela, isso é uma forma de estabelecer uma relação de intimidade e 

de impregnar o seu amor e o seu carinho pelo crochê em cada peça produzida. 

“Em cada encomenda vai um pouco de mim, do meu carinho, do meu 

amor pela arte...” (Juliana Meneses)  INSTAGRAM: @julycroche2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thaiane Cecília Santos Lima, nasceu em 07 de abril de 1997, 

no município de Moita Bonita/SE, e reside no Sítio Figueiras, neste mesmo 

município.  

 Relata a artífice, que o artesanato sempre esteve presente em sua vida, 

pois, desde pequena observava a mãe fazer suas obras de arte. A mesma faz 

questão de frisar que é filha de uma artesã muito talentosa e dedicada ao seu 

trabalho, e foi através de sua mãe que passou a conhecer o esse mundo criativo 

do artesanato. 

Nesse contexto, buscando por algo que a distraísse e por uma forma de 

lazer, além do desejo de conseguir ajudar na renda familiar, há cinco anos 

Thaiane resolveu adentrar no campo do artesanato. 

 Desde então, nunca mais parou:  “Sempre estou buscando novidades e 

criatividade para aprimorar minhas artes. ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Iraci Santos, nasceu em 01 de julho de 1965, no município 

de Monte Alegre/SE, e reside no município de Moita Bonita/SE há mais de 15 

anos.  

 Há cerca de vinte e sete anos, Iraci iniciou seus trabalhos na costura, 

bem como, na confecção de fuxicos e tapetes de tira de tecido. Atualmente, a 

artesã produz para uso pessoal e para venda, e depende deste trabalho para a 

sua sobrevivência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fernanda Menezes Santana, nasceu em 20 junho de 1998, 

reside no município de Moita Bonita/SE. Iniciou sua arte aos onze anos, para 

ajudar a sua mãe, fazendo pinturas em tecidos, além de artesanato com palitos, 

copos, vidro, espelhos e pérolas. Atualmente não reside com a mãe, porém, 

continua com seus trabalhos de pintura em tecido e outros artesanatos.   

  



Maria Senira dos Santos, nasceu no dia 04 de março de 1971, 

no município de Moita Bonita/SE, onde vive até os dias de hoje. 

Senira diz ser uma mulher feliz, espontânea, alegre e determinada, que 

se descobriu na arte do artesanato há alguns anos. O artesanato despertou nela 

uma grande curiosidade, e tornou-se uma grande paixão. 

Por gostar de apetrechos infantis, encantou-se pela confecção de laços, 

e assim desenvolveu um trabalho que o nomeou de “Arte Mania'', que, segundo 

ela, mudou sua vida, tornando-se uma terapia à qual ela dedica-se ao máximo. 

Além do valor financeiro, o que mais importa para a artesã, é ver que as 

pessoas que a procuram demonstram admiração pelo seu trabalho, ainda que 

não os adquiram no momento: “Isso me motiva cada vez mais me deixando muito 

feliz e grata.” (Senira, 2021). 

  

 

  



Maria Edileuza de Lima, popularmente conhecida por leu, 

nasceu em 23 de fevereiro de 1966, no município de Amaraji/PE, e reside na 

cidade de Moita Bonita há mais de 10 anos.  

A artesã diz gostar de estar antenada e sempre aprendendo algo novo. A 

mesma trabalha com Patchwork (trabalho que consiste na reunião de peças de 

tecido de várias cores, padrões e formas, costuradas entre si, formando 

desenhos geométricos.), bordados, crochê e pintura em tecido, sendo esta 

última, o seu foco.  

Leu diz que o artesanato é proporcionador de alegria e satisfação para 

ela, “Me sinto muito feliz em fazer artesanato e poder ver os meus trabalhos 

prontos. ”  

 

                      



Arleide Santana Almeida, nasceu no dia 04 de setembro de 

1969, no município de Ribeirópolis/SE, e reside no município de Moita Bonita/SE 

desde os seus 3 anos de vida.  

A artesã iniciou o seu trabalho há cerca de 15 anos, incentivada por tias 

e inspirada na arte de outras pessoas. Porém, de início, enfrentou muitas 

dificuldades, chegando a ter de fabricar, ela mesma, a sua primeira agulha de 

crochê, confeccionada em madeira.   

Atualmente, a artesã trabalha por encomendas e tem peças disponíveis 

para venda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Rosângela Alves Cardoso, nasceu em 26 de setembro 

de 1977, no município de Aracaju/SE, porém reside na cidade de Moita 

Bonita/SE há mais de 20 anos.  

A artesã começou a trabalhar com artesanatos a partir dos seus 20 anos 

de idade, após casar-se. Relata que, há muito tempo, quando se mudou para 

Moita Bonita, surgiu a necessidade de buscar uma forma de conseguir uma 

renda para ajudar nas despesas de manutenção da família, e assim passou a 

vender seus trabalhos.  

Rosângela aprendeu a costurar com algumas vizinhas que já costuravam 

há muitos anos. Depois fui aprendendo mais outros ofícios e adquirindo outras 

habilidades, tais como: fazer crochê, flores de fitas, pinturas, bordado ponto cruz, 

dentre outros. INSTAGRAM: @rosangelaalves1234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maria Aparecida dos Santos, nasceu em 21 de janeiro de 

1969, no município de Pedra Mole, mas mora no município de Moita Bonita/SE 

há mais de 25 anos.  

Conta a artesã que o artesanato faz parte de sua vida desde criança, e 

ressalta que para ela é uma das melhores coisas de sua vida. Aparecida 

aprendeu o ofício praticamente sozinha, apenas observando, e a mesma 

considera que foi um dom dado por Deus, e diz sentir-se orgulhosa.   

Os trabalhos produzidos por ela, em sua grande maioria, são criações 

autorais, pois diz gostar de criar coisas novas. A mesma ressalta que sempre 

está buscando aprender coisas novas, participando de cursos e atividades de 

formação, e possui certificados de cursos de corte e costura, artesanato, dentre 

outros. Por fim, ela resume o que o artesanato representa em sua vida: “O 

artesanato me preenche”.  

 

 


